
Tovenaars bestaan niet. Maar de 
Zwitserse topgoochelaar Chris Bordet 
brengt uw gasten met zijn 
vingervlugheid aan het twijfelen. Twintig 
jaar lang ontlokte de tafelgoochelaar ah's
en oh's aan zijn publiek in Zwitserland, 
Frankrijk en Duitsland. En nu is 
Nederland aan de beurt... 

Tafelgoochelen & Close-Up Magic

Tafelgoochelen wordt ook wel aangeduid
met de term Walking Act. Voor deze 
vorm van entertainment is geen podium
nodig. Het kan overal ingezet worden. 
De goochelaar loopt rond op de 
feestlocatie en verrast steeds kleine 
groepjes gasten tegelijk met een serie 
trucs. Door het interactieve karakter 
van deze vorm van goochelen zullen uw 
gasten het gevoel hebben werkelijk iets 
magisch meegemaakt te hebben. 

Voor welke gelegenheden?

Een tafelgoochelaar is de perfecte keus 
voor bijvoorbeeld een bedrijfsfeest, een 
receptie, een gala, een bruiloft of een 
jubileum.

Goochelshow in het theater

In het theater of op beurzen presenteert
goochelaar Chris Bordet zijn theatershows.

Deze komische acts zijn uiteraard ook perfect
te combineren met een close-up-optreden

voor- of achteraf. 

Het optreden is opgebouwd uit blokken van
ongeveer 10 minuten. Tezamen vormen deze
blokken een avondvullende show. U kunt dus
zelf precies bepalen hoelang de voorstelling

mag duren. 



1. Hoe lang duurt een optreden?

De duur van een close-up-optreden hangt af van het aantal gasten en uw persoonlijke 
wensen. Dit kan variëren van 30 minuten tot een avondvullend programma.

2. Moet er techniek (licht/geluid) aanwezig zijn?

Bij een close-up-show is geen techniek nodig. De goochelaar mengt zich onder uw gasten 
en voert zijn trucs steeds aan kleine groepjes tegelijk op. Dit kan vrijwel overal, in elke 
ruimte plaatsvinden. Voor een podiumshow zijn licht, geluid en podium wel vereist.

3. Wat zijn de voordelen van tafelgoochelen tov ander entertainment?

De goochelaar presenteert zijn trucs steeds aan kleine groepjes tegelijk. Op minder dan 
een meter afstand zien uw gasten ongelooflijke effecten plaatsvinden. Dit goochelgenre is 
nooit opdringerig, uw gasten bepalen zelf of ze actief of passief aan de trucs willen 
deelnemen. Gasten die elkaar niet kennen komen na het optreden op natuurlijke wijze met 
elkaar in gesprek.

Het grote voordeel van tafelgoochelen ten opzichte van andere vormen van entertainment,
is dat uw gasten niet gestoord worden in hun gesprekken en dat de 'flow' van uw 
evenement niet wordt verstoord. 
 

4. Is de show ook geschikt voor kinderen?

Uiteraard! Kinderen zijn heel nieuwsgierig. Goochelen is eigenlijk voor iedere leeftijdsgroep
geschikt.  

5. Wat kost een optreden?

De prijs hangt sterk af van de aard van uw evenement. Voor ieder budget hebben we een 
geschikt aanbod. Als er meer dan 250 gasten aanwezig zijn, kunnen wij (voor dezelfde 
prijs) een tweede goochelaar inschakelen. Stuur een e-mail naar info@bordet.ch of bel 06-
192 605 93, dan bespreken we de mogelijkheden en sturen we u een vrijblijvende offerte.

6. Hoe neem ik contact op?

Stuur een e-mail naar info@bordet.ch of bel 06-192 605 93. Kunt u ons niet direct 
bereiken, dan nemen wij in ieder geval binnen 48 uur contact met u op.

Referenties
Axpo Trading AG-Bank Julius Bär-Belsped Ldt-BLS Cargo-Brigerbad-Circus Go-Citrix 
Systems-Dreipunkt.ch -Etel S.A.-VPRO- Golfturnier Belle Epoque-Helsana Versicherungen  
Horizontoer.nl-Humor Festival Leuk-Intertag AG-Magic Dinners Ambassador-«Magic & and
Jazz»-Jazz Chälli Visp-Member FISM-Moshpit Naters-Ms Calypso Bremen-Night Of The 
Fools Brig-Openair Kino Lyss-Optrel AG Wattwil-Pub Festival Lyss-Raiffeisen Bank 
Schweizerisches Jonglierfestival Sierre-Siemens AG-Sportbahnen Bellwald-Sportbahnen 
Leukerbad-Swisscom AG-TeleBielingue Biel-Bienne -Theater TipTop-Variété Casablanca
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