KultLab AS
I nær dialog med deg lager vi skreddersydde løsninger for din
bedrift. Innenfor temaene team og ledelse tilbyr vi flere kurs som
enten kan bygges sammen i en helhet, eller tas enkeltvis.

Magi som verktøy
Verktøyet Magi kan med gode resultat brukes i teambygging og ledelses prosesser. Det kan også brukes som
del av et kurs, en konferanse eller et event med faglig innhold. Ulike typer magi brukes til ulik setting og
tematikk.
I magien finnes en spesiell virkelighet som bare eksisterer akkurat når det skjer...
•
Det fascinerer og trollbinder.
•
Det er uforklarlig.
•
Det får oss til å villa ha mer.
Hva kan bedriftens ledere lære av en eksepsjonell magiker? Omkring magikere og illusjonister finnes det et
skimmer av mystikk. Noe uforklarlig. Magikere har i årtusen trollbundet og fascinert med sine ulike kunster. De
trener! De formidler! De har en ukuerlig tro på det de gjør! Magi er et verktøy som i stor grad lar seg
kombinere med uforglemmelig underholdning..
STAND-UP MAGI
Magi og komedie der flere av gjestene vil være deltakere i showet. Publikum skal underholdes og latteren sitter
løst. Stand-up magi krever ingen scene, kun 2x2 m gulvplass og varer fra 25-30 minutter. Boje er kjent i
bransjen for sin evne til å skape riktig stemning og legge sin stil etter hva "rommet" kan ta. GET REAL MAGIC !
CLOSE-UP MAGI
En tett-på-opplevelse som ikke krever alles oppmerksomhet på en gang. Boje sirkulerer rundt blant gjestene og
gjør magi der, hvor de er. Det er magi på høyt nivå, hvor de kan "ta og kjenne" på det som skjer, meget sterkt !
Magikeren vet hva en opplevelse og et budskap skal inneholde for at det skal bli formidlet videre til alle
etterpå. Vet du?
KONCEPT MAGI
Når det skal være mer underholdende. Målrettet magi med innhold, som tilpasses hvert enkelt firma eller
arrangement..
SALOON MAGI
Tempo og språk er nedtonet. Det er lagt mere vekt på magi av høy artistisk kvalitet med humoristisk tilsnitt.
KOMBINASJONER og tilpasninger tilbys etter ønsker.
Hovedkursleder:

Jo Boje Hoseth
Boje Hoseth snakker mye og fort. Fra 16-årsalderen
tok han trylling på alvor og de neste 20 årene har
han brukt til å lure folk og skape minneverdige
opplevelser for dem han møter. Boje har en rekke
norske og nordiske titler i magi.
For mer informasjon
kontakt christina@kultlab.no
Les mer på www.kultlab.no
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