www.kennethbaun.dk

Kære Arrangør!
Her kan du printe et overblik over mine forskellige shows ud.
Jeg håber, det vil fange din interesse. Sæt siden på opslagstavlen eller i din idé-mappe.

Jeg er en rutineret tryllekunstner, der turnerer rundt i Danmark med følgende shows:

•
•
•
•

PETER PAN. Børneunderholdning/familieunderholdning.
SKATTEJAGT MED PETER PAN . Underholdning for børn/familieunderholdning.
MED PETER PAN I SKOVEN. Show for børn/familieunderholdning.
BALLONKLOVN / BALLONATRIST. Underholdning

for børn, Peter Pan eller

juleunderholdning med Julenissen Julius.

•
•
•
•

OLE OPFINER OG HUSKEHATTEN: Børneunderholdning/familieforestilling.
TRYLLEKUNSTNER KENNETH BAUN: Børneunderholdning/familieforestilling
og voksenunderholdning.
JULENISSEN JULIUS ELLER JULEMANDEN: Juleunderholdning til hele familien.
FOREDRAG: ” Ordblind og hvad så ”: foredrag om ordblindhed, henvendt til
unge og voksne/ voksenunderholdning

Alle de børn og voksne, der allerede har oplevet tryllekunstner Kenneth Baun,
familieunderholdning med Ole Opfinder, juleunderholdning med Julenissen
Julius/julemanden eller børneunderholdning med Peter Pan, kan skrive under
på, at det er forestillinger, som får både børn og voksne til at more sig godt.
Alle forestillingerne er tilpasset det konkrete publikum. Jeg har forestillinger,
der passer til enhver lejlighed og målgruppe: børnehaver, skoler, foreninger,
byfest, kræmmermarkeder, butikscentre, tv, etc.
Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information,
er jeg ikke længere væk end den nærmeste telefon, og jeg glæder mig til at høre fra dig.
Med hilsen til dig
Kenneth Baun
Entertainer
Børnefødselsdag, børnehaver, boligforeninger, handelsforeninger, foreninger, skoler, fødselsdag 30, 40, 50, 60, 70 og 80 års,
konfirmation, fest, byfest, familiejuletræ, juletræ, juletræsfest, kirke, ungdomsskolen, ordblinde efterskolen, efterskolen,
ordblindforeninger, open air, kræmmermarked, butikscentre, messe, julemesse, firmafest, events, polterabend, bryllup, forårmesse,
juletræstænding,
englandsfærgen, tv der hed ”Fra a til z er ikke let” og ”fra a til z”, ”19 Direkte” Krøniken afsnit 15 .m.m. Byer,
Børneunderholdning/familieforestilling
Tønder Sønderborg Ringkøbing Esbjerg Kolding Haderslev Viborg Aahus Herning Fåborg Randers Silkeborg Thsted Horsens Aalborg
voksenunderholdning.
Frederikshavn og
Odense
Slagelse Hillerød Nyborg København Grenaa Roskilde Køge Sorø Kalundborg Vordingborg Svendborg
Midtjylland Østjylland Sønderjylland sydjylland Bornholm Nordjylland Sjælland
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