
 

 

  
 
For at gøre Jeres næste personalearrangement til en unik oplevelse, som vil blive husket langt ud i 
fremtiden, har vi lavet en række små koncepter som indeholder alt til festen, herunder både akti-
viteter, udsmykning, musik, underholdning samt naturligvis mad og drikke. 
 
 

LYSSÆTNING 
Den rigtige lyssætning og valg af farver, er med til at danne hele festen. Vi tilbyder flere former for 
udsmykning, som kan sammensættes til én samlet løsning eller vælges som individuelle løsninger. 
 

 
Lyspakke 1 · LED basisbelysning 
Vi anvender LED-baseret lys på udvalgte steder, hvor de fremhæver lokalet og 
skaber et flot festlokale i forudbestemte farver. 

Samlet pris ekskl. moms Kr.  5.800,- 
 

 
 
Lyspakke 2 · Guld & Glimmer 
Julen er kendetegnet ved guld og glimmer, hvilket vi understreger med flotte 
lyskæder, guldparaplyer, glimtende microlights samt gyldne kugler og stjerner. 

Samlet pris ekskl. moms Kr.  3.400,- 
 

 
 
Lyspakke 3 · Spots 
For at fremhæve specielle områder af festen, opsætter vi hvide spots som kan 
levere koncentreret hvidt lys til sceneområde, udstilling eller borde. 

Samlet pris ekskl. moms Kr.  4.500,- 
 

 

2023 



 

 

 

INDRETNING & DEKORATION 
 

Loungeområde 
For at skabe den rigtige afslappede stemning, etablerer vi et loungeområde 
med små sofamiljøer, ståborde og dæmpet belysning. Et oplagt sted at servere 
velkomstdrinks eller cocktails. 

Samlet pris ekskl. moms Kr.  11.800,- 
 

 
 
Loftsdrapering 
Et ellers uinspirerende loft kan gøres levende og hyggelig ved at anvende lys-
plafonder og loftsdrapering, hvor lyset kan justeres til formålet. 

Samlet pris ekskl. moms Kr.  3.450,- 
 

 
 
 
Borddækning 1 · Traditionel 
Den velkendte traditionelle opdækning med hvide duge, hvid porcelæn og kan-
delabre samt små blomsterdekorationer. 
 
 

 
 
 
Borddækning 2 · Kontrast 
Vi giver opdækningen kontrast og anvender sorte duge og servietter, hvidt por-
celæn og en gylden løber samt mange levende lys i forskellige udformninger. 
 
 

 
 
 
Borddækning 3 · Farvetema 
Den røde tråd til enhver fest skabes gennem valg af farver og med det rette 
tema kan vi trække paralleller til den øvrige udsmykning og tilpasse farve dertil. 
 

Pris pr. person for bordopdækning ekskl. moms Kr.  95,- 

 



 

 

 

MUSIK 
Stemningen til enhver fest underbygges af den rette musik og vi sørger for at det er tilpasset festens 
forløb, eksempelvis med lounge musik ved ankomst, pianomusik under middag og naturligvis fest-
musik, når alle er færdige med middag, taler og underholdning. 
 
 

Musikanlæg 
Vi leverer og opsætter et komplet musikanlæg, hvor I selv kan tilkoble en afspil-
ler med standard jackstik. Anlægget består af forstærker med indbygget mixer 
samt to store højtalere. Der er desuden mulighed for at tilkoble mikrofon. 

Samlet pris ekskl. moms Kr.  3.250,- 
 

 
QR Jukebox 
Som noget helt nyt, tilbyder vi en Jukebox løsning, som styres af gæsterne fra 
deres Smartphones. Her kan alle nemlig vælge deres favoritmusik og jo flere der 
stemmer på det samme nummer, jo højere kommer det på listen. 

Samlet pris ekskl. moms Kr.  3.800,- 
 

 
DJ  
Vores tilknyttede DJ’s kan varme op til enhver fest med alt fra kendte klassikere 
til moderne dansemusik. Alt sammen tilpasset gæsternes alder og ønsker. 
Vores DJ kommer desuden med et komplet diskotek med alt i lys og lyd. 

Samlet pris ekskl. moms Kr.  8.500,- 
 

 
Live Band 
Skal festen have den helt specielle dynamik, som et Live Band kan give og for 
alvor sætte gang i dansegulvet, så tilbyder vi en helt igennem festlig løsning 
med et danskbaseret, som kan hele repertoiret af populære dansenumre. 

Samlet pris ekskl. moms Kr.  17.500,- 



 

 

 

UNDERHOLDNING 
Udgangspunktet for enhver uforglemmelig fest, er stemningen og det gode humør. For at give gæ-
sterne en mindeværdig aften, tilbyder vi derfor forskellige former for underholdning og aktiviteter. 
 
 
 

Kristian Skovbo · Comedy Magic Show 
Oplev magi med strejf af stand-up. Kristian giver gæsterne en fælles oplevelse, 
hvor alle får grinet igennem – og noget at snakke om bagefter. Historien om fin-
gerringene, der hænger sammen, eller colaflasken, der forsvandt lige foran 
næsen, gør, at værdien af showet varer længe efter, det er forbi. 

Pris for 45 minutter ekskl. moms fra kr.  14.000,- 
 
 
 

Jan Svarrer · Musikalsk Comedy 
Jan er komiker, musiker og cand. mag. i dramaturgi. Han har i over 20 år fået tu-
sindvis til at knække sammen af grin. Så er han sangskriver og tekstforfatter og 
holder foredrag om humor. På sin helt egen mærkværdige måde er Jan en 100% 
garanti for topunderholdning igennem hele showet. 

Pris for 45-60 minutter ekskl. moms fra kr.  15.750,- 
 
 
 

Brian Hansen · Kommunikation, Kropssprog og Humor 
Brian har en baggrund som teaterlærer og giver gæsterne en oplevelse der 
fremmer arbejdsglæde, engagement og motivation. Ved hjælpe af hans unikke 
indblik i kropsprog, tale og humor, leverer han ikke blot sublim underholdning, 
men også en masse ahaoplevelser at tage med hjem. 

Pris for 45-60 minutter ekskl. moms fra kr.  12.000,- 
 
 
 

Jesper Amstrup · Standup bugtaler 
Få skovlen under festens hovedperson, når Jesper Amstrup sætter ham eller 
hende i centrum i et hylende sjovt show, hvor hovedpersonen fortæller om sig 
selv og sine bedrifter. Ordene vælter ud af munden, og nogle at de historier der 
dukker op, kommer bag på alle - ikke mindst hovedpersonen selv. 

Pris for 30-45 minutter ekskl. moms fra kr.  15.500,- 
 
 
Alle priser skal tillægges kørsel samt forplejning.



 

 

 

AKTIVITETER 
 

 
Cocktail Class Event 
Lær at lave velsmagende cocktails sammen og se hvem, der har de bedste 
gastronomiske færdigheder, når det kommer til, selv at blande den mest 
velsmagende af slagsen.  
 
Vi starter med lidt historie om hvordan cocktail-principperne opstod og 
hvilke metoder som indgår i fremstillingen. Deltagerne får herefter mulig-
hed for selv, at shake, muddle, straine og garnere en række helt specielle 
cocktails, som er tilpasset lejligheden. 

 

 

Team Show 
Træd i bogstaveligste forstand ud over scenekanten med et unikt og sjovt 
show, hvor medarbejderne er i fokus. Det handler om at være bedst, sjovest 
og høste det bedste bifald.  
Det er altid populært at blive gjort til grin, men her gør vi det på en sober 
måde, hvor ingen bliver hængt mere ud end de selv ønsker.  
Til gengæld kommer alle til at medvirke i et sceneshow, hvor det handler 
om at dyste i discipliner, som kræver alt fra styrke, hurtighed, samarbejde 
og kreativitet. Deltagerne skiftes til at være på scenen, hvor de dyster i ud-
valgte discipliner som alle er fastlagt ud fra deres underholdningsværdi. 
Vores dommer styrer hele scenariet og tildeler de medvirkende point ud fra 
indsatsen.  

 
The Black Link 
Vi har skabt et helt nyt og spændende teambuilding koncept, som helt sik-
kert vil give deltagerne en oplevelse ud over det sædvanlige. 
The Black Link er et imponerende show af lysende effekter, hvor deltagerne 
selv er med til at skabe oplevelsen. Undervejs lærer deltagerne hinanden 
bedre at kende og ser hvordan de hver især er forbundet gennem person-
lige relationer. 
Deltagerne bliver fra start lukket ind i et mørkt lokale, hvor de ved hjælp af 
en helt speciel lyssætning og en fælles indsats, selv medvirker til at skabe et 
unikt selvlysende miljø. Undervejs skal de løse en række opgaver, som 
handler om at skabe nye relationer med hinanden. Opgaverne er alle base-
ret på leg med lys og de fantastiske muligheder, som det giver. Hele scena-
riet akkompagneres af energisk musik og speak. 

 
Vælg mellem en af ovenstående aktiviteter til en pris på kr. 475,- ekskl. moms pr. person 



 

 

 

MAD & DRIKKE 
Hvis ikke maden er god og drikkevarerne rigelige, så går festen ikke i glemmebogen lige med det 
samme, men jo ikke for den gode oplevelse! Vi sørger derfor for at begge dele lever op til forventnin-
gerne og giver gæsterne den dejlige oplevelse, som Jeres fest skal være.  
 
 

 
Menu 1 · Traditionel julebuffet 
Den kendte julebuffet med Fiskefileter med remoulade · Sild og karrysalat · Lun 
leverpostej med bacon · Frikadeller med grønkål og rødbeder · Flæskesteg med 
rødkål, brune og hvide kartofler samt brun sovs · Hertil fire slags brød · Vi slutter 
naturligvis af med Risalamande som dessert.  

Pris pr. person ekskl. moms Kr.  155,- 
 
 
 
Menu 2 · Julebuffet med et twist 
Vi giver den traditionelle julemenu et løft og anretter en buffet med Hvidvins-
dampet fisk med lun porre creme · Æbleflæsk med hyben · Andebryst med syl-
tede rødløg · Sprængt okseinderlår med soltørrede tomater og chili cheddar · 
Svinemørbrad på svampefløde sauce · Grønkålssalsa · Rødkålssalat samt tyt-
tebær. Hertil lækkert brød. Som afslutning Risalamande og ostebord. 

Pris pr. person ekskl. moms Kr.  195,- 
 
 
 
Menu 3 · Julegourmet 
Vores gourmet menu serveres som tallerkenanretning og starter med en letrø-
get Hellefisk med sprød grønt og et strejf af sennep. Herefter følger skiver af rø-
get kalv, syltede danske æbler og grønt. Som hovedret serveres langtidsstegt 
kalv med portobellosvampe, spinat og pinjekerner. Som dessert afsluttes med 
brombærmousse med ristede pistacienødder og brombær. 

Pris pr. person ekskl. moms Kr.  325,- 
 
 
Af hensyn til eventuelle ændringer i råvarer, kan der forekomme ændringer af menuen.  
Den endelige menu sammensættes således, når vi nærmer os arrangementet. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DRIKKEVARER 
 
Barbuffet 
Vi opstiller to slags rødvin, en slags hvidvin, normal og classic øl samt 
forskellige sodavand og kildevand til fri afbenyttelse fra buffetbord.  
 

Fri bar under middagen pr. person  Kr.  185,- 

Fri bar pr. time efter middagen pr. person Kr. 50,- 

Forbrugsafregning vin pr. flaske Kr. 125,- 

Forbrugsafregning øl pr. flaske Kr. 21,- 

Forbrugsafregning sodavand pr. flaske Kr. 16,- 

Forbrugsafregning kildevand pr. flaske Kr. 12,- 

 

 
 
 
Cocktailbar 
Vi tilbyder at opsætte en cocktailbar med en dygtig Meister, som kan 
give gæsterne en unik oplevelse af lækre cocktails. Baren åbner for ser-
vering af cocktails umiddelbart efter middagen. 
 
Foreslåede cocktails: 

 
§ White Russian Kaffecocktail med vodka, mælk og likør. 
§ Mojito Den velkendte romcocktail med mynte 
§ Gin & Tonic Tonicvand tilsat dry gin og agurk 
§ Red Beast Absint cocktail med Pernod og Grenadine. 
§ Cranberry Bite Alkoholfri cocktail med lime og tranebær 
§ Dark & Stormy Krydret cocktail med ingefær og rom 

 

Fri cocktailbar i 4 timer efter middagen pr. person Kr. 158,- 

Forbrugsafregning pr. cocktail Kr. 45,- 
 
 
Såfremt nogle af drikkevarerne skal betales af gæsten selv, vil der være et tillæg på kr. 1.680,- for 
håndtering af betalinger. 
 
Alle priser er ekskl. moms. 


