MAGISK
TEAMBUILDING
Tryllekunstneren Steen Pegani har udviklet et nyt og populært koncept indenfor teambuilding.
Det er sjovt, spændende, udfordrende og anderledes – og får alle med!
Arrangementet starter med et underholdende magisk show og en kort introduktion til magiens verden.
Herefter bliver deltagerne inddelt i grupper, der hver får udleveret en tryllekasse - hver kasse har
forskelligt indhold og alt er med udførlig brugsanvisning. Grupperne har herefter præcis en time til i
samarbejde at indøve et trylleshow. Pegani går rundt og giver idéer og hjælper til, hvor der skulle være
behov. Men faktisk er grupperne som oftest overraskende selvkørende…
Herefter er der showtime, og det er ganske utroligt at opleve hvilke forestillinger der kommer ud af
det… Der bliver gået til sagen med stor entusiasme og mange viser sig, at have skjulte talenter indenfor
tryllekunsten.
Det er ikke bare rigtig morsomt, men samtidig en god øvelse i samarbejde på kryds og tværs og i det at
stå frem foran en forsamling. Det fine er også, at alle er med på én eller anden måde!
Perfekt til en personaledag, som optakt til firmafesten eller som det kulørte break i et kursusforløb.
# Varighed: 2-3 timer
# Antal: 20-100 personer
# Pladskrav: Mulighed for at inddele deltagerne i et passende antal grupper med mellem 6 og 10
personer i hver. Endvidere skal der være et lokale med plads til alle.
Undervejs bliver der taget fotos, så deltagerne efterfølgende kan se sig selv i aktion.
Hvis det ønskes, kan det arrangeres, så alle deltagere får et tryllenummer med hjem.
Følgende virksomheder har allerede oplevet magien…
Advodan, Stark, DONG, Tectura, Det kgl. Teater, SMC-biler, Dansk Lægemiddel Information, Strandgaard
Consulting, Københavns Kommune, CP Kelco, Sparekassen Farsø og Coop Danmark.
Tusind tak for din hjælp på vores seminar i forgårs.
Du levede op til vores forventninger – og mere til. Helt personligt
har jeg i dag ondt i min lattermuskel. Det er jo ikke det værste :-)
Vi er fulde af ydmyg respekt for din kunst, store begavelse og for
din evne til at få mennesker til at arbejde sjovt sammen. Vi var
meget trygge i dine hænder. Jeg håber på at kunne opleve
dig igen ved en anden lejlighed.
Berit Lundberg – chefsekretær, Det Kongelige Teater.

Når tryllekunstnere, entertainere, skuespillere og artister
skal bruge magisk inspiration, henvender de sig til
Pegani i Horsens. Som 18-årig åbnede Steen sin egen
lille tryllebutik, og siden har firmaet vokset sig til ét af
de største af sin slags i Europa. Steen Pegani optræder
selv 100 gange om året, og er kendt for at servere den
magiske underholdning med overskud og elegance.
www.steenpegani.dk – www.pegani.dk

