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HVEM ER ALLAN HAGEN?
Allan Hagen er en slags magiker. Ekstremt fingerferdig, skarp i 
hodet og med en unik evne til å fenge publikum og få dem til å op-
pleve magi som føles ekte. Han spesialiserer seg på close-up eller 
nærmagi på norsk, hvor en mindre gruppe publikum sitter veldig 
tett på og kan føle og ta på magien.  
 
Allan er internasjonalt anerkjent innad i magikermiljøet for å kunne 
rundlure og imponere selv svært erfarne magikere. Allan ble inter-
essert i trylling for over 22 år siden, og har opptrådt profesjonelt 
siden 2010. 
 
Allan har formell utdanning og bakgrunn innen filmproduksjon, og 
han jobbet bak kamera som filmfotograf i noen år før han begynte 
å opptre på fulltid. Han tar med seg kunnskap og kompetanse fra 
filmverdenen inn i sine opptredener, og det gjør magien enda mer 
engasjerende og interaktiv ved bruk av dramaturgi og fortellerkunst.

HVA GJØR ALLAN?
Materialet Allan fremfører varierer fra show til show - men det involverer ofte en kortstokk, da han spe-
sialiserer seg på fingerferdighet og kortmagi. Dette er ikke ‘bare noen korttriks’ - dette er en ekspert på 
fingerferdighet, avledning og historiefortelling  som tilbyr nærmagi og underholdning i verdensklasse. 
 
Showets tema kommer til å variere litt i forhold til anledning og publikum, men det blir alltid sterke mag-
iske opplevelser hvor flere tilskuere får aktivt ta del i showet og være med på det som skjer. Interaksjon 
med publikum er alltid viktig - det gjør Allans show både personlig og mer imponerende.   
Når Allan opptrer, innebærer det alltid en blanding av fantastisk fingerferdighet, uforståelige mysterier og 
en underholdningsopplevelse av de sjeldne hvor publikum står i fokus.

HVILKE ARRANGEMENT PASSER DETTE FOR?
Det Allan gjør egner seg aller best for et noe mindre publikum, alt fra 5-6 til omtrent 50 personer. Dette 
er så publikum kan sitte på nært hold og omringe Allan, gjerne i halvsirkel.  
 
Det fungerer også fint fra scene for et mye større publikum, men da er det noen tekniske forutsetninger, 
blant annet kamera/projektor så publikum kan se noe av det Allan gjør ved hjelp av en storskjerm. Med 
dette formatet er det null problem for Allan å underholde noen hundre tilskuere samtidig.   

Det er også mulig å la Allan mingle blant gjester på et litt større arrangement. Han vil da sette seg ned 
blant gjestene på et bord og bli litt kjent med dem før han underholder for mindre grupper på nært hold.  
 
Allan opptrer kun for et voksent publikum, og leies jevnlig inn både for private sammenkomster og 
bedriftsarrangement. Han har opptrådt på alt fra events i Norge, til verdens flotteste luksuscruiseskip. 

80% av Allans private opptredener finner sted i anledninger som middagsselskap, kick-off, julebord, 
firmafest og bursdagsfeiringer.   

Allans magi bidrar til å gjøre en spesiell anledning enda mer minneverdig og magisk. Underholdning er 
et sosialt lim som binder gjestene sammen, og Allan blir alltid samtaleemne i flere uker, måneder og år 
etter at han er leid inn for et arrangement.  



HVA KOSTER DET Å LEIE ALLAN?
Under finner du en veiledende prisliste. Her må det tas høyde for at ulike arrangement med ulikt antall 
gjester ofte vil variere litt i kostnad. Dette er eksempler på hva Allans honorar har vært på eventer de 
siste årene. Det vil også avhenge litt av hvor krevende jobben er.  
Hvis det må skrives nytt materiale og oppdraget kommer på veldig kort varsel, vil det også bety et 
høyere honorar.   

30-års burdagsfeiring, 12 gjester (nærmagi) 

Julebord; liten bedrift, 30 gjester (nærmagi) 

45-års bursdagsfeiring; 60 gjester (nærmagi, mingling)  

Formell middag, studentorganisasjon. 80 gjester. (Mingling + kort innslag scene) 

Kick-off; bedrift. 110 gjester (scene m/kamera og storskjerm) 

Firmamiddag; stor bedrift. 300 gjester (scene m/kamera og storskjerm) 

kr 10 000,- 

kr 13 000,-

kr 15 000,-

kr 18 000,-

kr 22 000,-

kr 35 000,-

Som nevnt er denne prislisten kun veiledende. Hvis det er behov for reise og overnatting kommer dette 
i tillegg. Ta kontakt med oss for et ferdig tilbud til ditt arrangement.

HVA TRENGS AV EKSTRA UTSTYR? 
Hvis du leier inn Allan til å gjøre close-up og nærmagi eller mingling, så trengs det som regel ikke noe 
ekstra utstyr. Alt som trengs er bord og stoler - helst med duk på, som gjerne bør gå ned til gulvet.
 
Hvis du leier inn Allan til å gjøre et større show, fra en scene eller foran en større forsamling, så trengs 
det et kamera og en projektor med lerret/storskjerm, samt en trådløs bøylemikrofon.  
 
Det meste av dette finnes som regel i festlokaler/konferanselokaler som har standard AV-utstyr.
Kamera må ofte leies ved siden av, og det kan vi ordne for deg.  
 
En komplett beskrivelse over teknisk utstyr og litt om hvilke bord, stoler, duker og lokaler som egner 
seg best fås ved forespørsel, eller så kommer den som et vedlegg sammen med kontrakt og papirar-
beid når du sender en bookingforespørsel. 

Hvis du lurer på noe teknisk eller praktisk på forhånd er det bare å spørre.  
Spørsmål rettes til kontaktinformasjon på neste side.



BOOK ALLAN TIL Å UNDERHOLDE I DITT ARRANGEMENT

E-post allan@allanhagen.com 
(Du får alltid svar innen 24 timer, ofte mye raskere)

Telefon +47 938 51 701 
(Hverdager mellom 12 og 22 passer aller best)

For mer informasjon og videoer, se http://www.allanhagen.com

 Fortell litt om ditt arrangement og gi oss info som dato, tid og sted, antall gjester, 
navnet på bedriften eller kunden, samt hva anledningen er.
 
Du får så et tilbud med mer informasjon. Det anbefales å låse datoen i god tid - 
Allan er ofte opptatt og fullbooket mange måneder frem i tid. 

Den unike og minneverdige underholdningsopplevelsen dine gjester fortjener. 
La gjestene oppleve fingerferdighet og uforklarlige mysterier på nært hold!


