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Jarno  di  Parno
magician t mentalist t illusionist

The magic touch 
in business



Zakelijke toepassingen:

t  Personeelsfeest

t  Beurs

t  Opening

t  Kerstborrel

t  Teambuilding

t  Productpresentatie

t  Congres

t  Klantendag

t  Jubileum

t  Evenement

Creatieve vormen:

t  Podium shows

t  Mentalisten acts

t  Close-up magic

t  Entree animatie

t  Workshops

t  Magische rode draad 

t  Verrassingsact 

t  Magic moments

t  Magie aan tafel

t  Magische dagvoorzitter

maatwerk

www.jarnomagic.nl 

voor meer foto’s



Wat kan Jarno di Parno voor uw bedrijf betekenen ?

Jarno di Parno is een ervaren professional met humor, 

stijl en een originele kijk op de hedendaagse magie. 

Zijn wonderbaarlijke optredens zijn interactief, onder-

houdend en van een spraakmakend hoog niveau.

Jarno di Parno beheerst de kneepjes van het vak,  

levert betaalbaar maatwerk en weet zijn ervaring binnen 

het bedrijfsleven en het onderwijs daarbij optimaal te  

benutten.

Dit is hét moment om uw bedrijf een magische  

impuls te geven. Trakteer uw eigen mensen op 

een verrassende gebeurtenis, verwonder uw klan-

ten en laat uw zakelijke partners versteld staan.  

“Magisch Entertainment” van Jarno di Parno is niet  

alleen spannend, puur en artistiek, maar zeker ook  

zakelijk gezien ( voor uw bedrijf ! ) van grote betekenis.

Én, er zal nog lang over worden na gesproken !

Enigszins in stilte, werkt deze vindingrijke mentalist 

aan de nieuwste illusies en de vreemdste gedachte- 

experimenten. Om ze dan vervolgens, met veel  

dynamiek en improvisatietalent aan u en uw gasten 

te kunnen laten zien. Uiteindelijk is Jarno di Parno een  

gedreven rasartiest, die de spanningen rondom zijn 

magische geheimen graag met u deelt. 

De meest krankzinnige vondsten en de meest absurde 

experimenten worden met enthousiasme en humor  

gedemonstreerd. Het is boeiend, creatief, eigentijds, 

soms bizar en altijd weer verrassend.

Een referentielijst van ruim 200 tevreden zakelijke  

klanten kunt u bij Jarno di Parno telefonisch of per mail 

opvragen. 

Bel  06 - 53 86 53 12  voor de mogelijkheden, 

de beschikbaarheid en de prijzen.

maatwerk



U  zoekt een ervaren entertainer ?

Jarno di Parno geeft uw wensen vorm !

 Zijn ‘Magische momenten’ geven u: 

t  een wonderbaarlijk personeelsfeest

t  een druk bezochte beurs stand

t  een prikkelende workshop

t  een verrassende opening

t  een studiedag met de juiste rode draad

t  een unieke kick-off van uw product of dienst

t  een ludieke actie

t  een spectaculaire afsluiting

t  een magische entree act bij de deur

t  een feestelijke receptie of een bijzonder diner

    

Jarno Solo    t    Mysterieus Duo    t    Theater Team

Ladies and Gentlemen 
your  entertainment partner in business   

Jarno  di  Parno

Voor informatie en boekingen:

Tel.  06 - 53 86 53 12  t  info@jarnomagic.nl  t  www.jarnomagic.nl

Slingelaan 6    t    7001 EA  Doetinchem    t    The Netherlands

BTW NL101362985B02    t    Kvk 0911414149    t    Postbank 87 84 228
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