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Skab
sammenhold og 
værdi når I mødes
MUNKEBJERG EVENTKATALOG
Find inspiration til afholdelse af  event eller teambuilding i forbindelse 
med konferencen, firmafesten eller årsmødet på Munkebjerg Hotel.
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Soulkompagniet
Din billet tilbage til 60’erne – dengang musikken for alvor havde sjæl.

Som et dampende lokomotiv, sprængfyldt med fest, farver 
og instrumentale herligheder, brager Soulkompagniet 
gennem lydmuren. 

Tidløse soulklassikere fra Aretha Franklin, Ray Charles, Stevie 
Wonder og Dusty Springfield fortolkes af  Kira’s sprøde vokal 
og med et energisk scene show fyldt med glæde og good vibes. 

Glem alt om tid og sted. Soulkompagniet fylder rummet med 
kærlighed til musikken - ‘’Ain’t Nothing like the real Thing”.

Kontakt os for booking
soulkompagniet.dk
booking@soulkompagniet.dk
facebook.com/soulkompagniet

Line-up:  
Kira Svit/Lead Vocal  
Peter Parmo/Bass  
Jakob Lundbye/Drums  
Thomas Holmstrøm/Piano  
Thomas Fuglsang/Guitar  
Thomas lngemann/Trumpet  
Mads Kirkegaard/Saxophone  
Freja Wurtz/Back-up singer  
Mai Skytte Simonsen/Back-up singer 

Tech info:  
7-9 mands orkester 110 min show. 
Tilbyder optræden med kendte solister.

Lyt md her:
https://www.youtube.com/watch?v=iSwHBMOSL7c

http://soulkompagniet.dk
mailto:booking%40soulkompagniet.dk?subject=
http://facebook.com/soulkompagniet
https://www.youtube.com/watch?v=iSwHBMOSL7c


5

Get Back
Glem alt om tid og sted når Get Back indtager scenen

Få dig en på opleveren når Get Back tager dig på en rejse 
igennem tidens stærkeste hits, af  dem der virkelig kunne 
lave musik.

Det hele leveret af  topprofessionelle musikere som kan spille 
sangene autentisk, med sjæl og masser af  overskud – de er ikke 
bange for at blæse taget helt af. Så glæd dig til en aften med god 
musik, noget godt i glasset og selvfølgelig godt selskab, glem alt 
om tid og sted når først Get Back har indtaget scenen.

Kontakt os for booking
Jakob Lundbye
Tlf.: 28 45 50 48
booking@soulkompagniet.dk

mailto:booking%40soulkompagniet.dk?subject=
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BRYAN RICE
“Mange år på scener i ind- og udland har lært mig at tilpasse 
mig situationen, stedet, publikummet og ønskerne. Alt fra duo 
til band, akustisk eller med tracks, foredrag, intim- og dinner- 
koncert, stramt show eller spændende temaaftener, bring it on!” 
- siger Bryan selv.

Med hits som No Promises, Breathing, Homeless Heart, Can’t 
say I’m sorry m.fl. har Bryan Rice og hans stærke vokal bidt sig 
fast som en del af  radiokanalernes repertoire.

Ud over sin egen musik har Bryan også været en vigtig del 
af  den danske teaterscene. Senest som cremekongen Ole 
Henriksen i den stort anlagte musicalkoncert “I Love It 
- in Concert”.

1. september 2017 udgav Bryan sit 6. udspil på 12 år, “Bryan, 
Pt. 1” med singlerne “Warriors” og “Tell It To My Body”. En 
EP i to dele, som indeholder hans bud på seks dystre sider af  
kærligheden – først i egne versioner, og på Part 2 i duetter/
remixes osv. Anmelderrost og med stor interesse fra både Kina 
og England.

Uanset om Bryan går på scenen med en guitarist eller med 
et kæmpe symfoniorkester, er det altid med en energi og 
indlevelse, som kun få kan mestre. Hans nærvær er helt unikt, 
og hans stærke vokal går lige i hjertekulen hos selv den 
hårdeste banan.

Forespørgsler, idéer, sparring og booking – kontakt:
Anetta Elmo, Head of  Booking
Telefon: 20 77 69 61/20 73 10 55
E-mail: annetta@annetta.dk
aembooking.dk

Bryan Rice Live
– en helt ny måde at sammensætte en koncert på

Bryan Rice Live
– en helt ny måde at sammensætte en koncert på

BRYAN RICE 
“Mange år på scener i ind- og udland har lært mig at tilpasse 
mig situationen, stedet, publikummet og ønskerne. Alt fra duo 
til band, akustisk eller med tracks, foredrag, intim- og din-
ner- koncert, stramt show eller spændende temaaftener, bring 
it on!” - siger Bryan selv. Der med sin store erfaring er musik 
iværksætter

Med hits som No Promises, Breathing, Homeless Heart, Can’t 
say I’m sorry m.fl. har Bryan Rice og hans stærke vokal bidt sig 
fast som en del af  radiokanalernes repertoire.

Ud over sin egen musik har Bryan også været en vigtig del  
af  den danske teaterscene. Senest som cremekongen Ole Hen-
riksen i den stort anlagte musicalkoncert “I Love It  
- in Concert”. 

1. september 2017 udgav Bryan sit 6. udspil på 12 år, “Bryan, 
Pt. 1” med singlerne “Warriors” og “Tell It To My Body”. En 
EP i to dele, som indeholder hans bud på seks dystre sider af  
kærligheden – først i egne versioner, og på Part 2 i duetter/
remixes osv. Anmelderrost og med stor interesse fra både Kina 
og England. Brian arbejder lige nu på sit 7. album og sidder i 
bestyrelsen i Dansk Artist Forbund og Spil Dansk.

Uanset om Bryan går på scenen med en guitarist eller med et 
kæmpe symfoniorkester, er det altid med en energi og indlev-
else, som kun få kan mestre. Hans nærvær er helt unikt, og hans 
stærke vokal går lige i hjertekulen hos selv den hårdeste banan.

Forespørgsler, idéer, sparring og booking – kontakt: 
Brian Risberg Enggaard Clausen 
Telefon: 28 21 33 63 
E-mail: brianrisberg@me.com // bryanricemusic@me.com 
www.bryanrice.com
www.facebook.dk/bryanricemusic

mailto:brianrisberg%40me.com?subject=
mailto:bryanricemusic%40me.com?subject=
http://www.bryanrice.com
http://www.facebook.dk/bryanricemusic
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Livemusik og underholdning
Bandportalen.dk er jeres portal til et univers af  topprofessionel musik og underholdning

Konferencen eller firmafestens succes afhænger i høj 
grad af  musik og underholdning.
Bandportalen arrangerer den helt rigtige musik og underhold-
ning til konferencen, firmafesten, julefrokosten eller jubilæet 
– fordi vi er gode til det, fordi vi er musikere, fordi vi elsker 
musik.

Grundet vores mangeårige erfaring og indgående kendskab til 
musik- og underholdningsbranchen kan vi formidle kontakt 
til Danmarks bedste partybands, de mest kendte musiknavne, 
de bedste DJ’s, de største standupkomikere m.v. Kun fantasien 
sætter grænser. 

Den komplette løsning eller det mindre arrangement.
Vi kan levere den komplette løsning med et professionelt 
partyband, solist, underholdning og produktion af  lyd og lys til 
det store arrangement, men vi kan også levere løsningen til det 
mindre arrangement af  mere intim karakter.

Vi skræddersyr løsning til jer.
Det er afgørende, at vi får tilrettelagt den helt rigtige løsning til 
jeres arrangement.  Derfor tager vi meget gerne dialogen med 
jer enten på et uforpligtende møde eller ved en telefonsamtale. 
Vi mødes gerne uanset sted i landet for at høre jeres ønsker og 
idéer til musik og underholdning. Vi udarbejder efterfølgende et 
uforpligtende tilbud.

Book direkte på bandportalen.dk

Referencer
Vores referenceliste er mangfoldig: Arla, Nationalbanken, Novo 
Nordisk, Danfoss, Grundfos, Bauhaus, Teknologisk Institut, 
Assens Kommune. Flere af  arrangementerne har været for 
300-1.000 deltagere. Vi garanterer, at I er i kyndige hænder, når 
I bestiller musik og underholdning til jeres arrangement hos 
bandportalen.dk.

Pakke 1 – ideel til det mindre arrangement.
Band, lyd og lys.

• Opstilling og lydprøve inden gæsternes ankomst
• Afspilning af  playliste under middagen
•  Festlig livemusik med band i op til 3 x 45 minutter  

eller efter aftale

Pakke 2 – ideel til det større arrangement.
Band, DJ, lyd og lys.

•  Opstilling og lydprøve inden gæsternes ankomst
•  DJ under middagen
•  Festlig livemusik med band i op til 3 x 45 minutter  

eller efter aftale
•  DJ i bandets pauser
•  DJ efter band frem til arrangementet slutter

Pakke 3 – ideel til det store arrangement med 
den komplette løsning.
Underholdning under middagen, kendt solist, som optræder 
med band, band, DJ, lyd og lys.

•  Opstilling og lydprøve inden gæsternes ankomst
•  DJ under middagen
•  Evt. underholdning/standup under middagen
•  Kendt solist, som spiller fx 25-30 min. med band
•  Festlig livemusik med band i op til 3 x 45 minutter  

eller efter aftale
•  DJ i bandets pauser
•  DJ efter band frem til arrangementet slutter

http://bandportalen.dk
http://bandportalen.dk


DJ Sune Kjær
Sune har mere en 25 års erfaring som DJ ved alt fra firmafester 
til festivaler, og der er snart ikke den klub, som Sune ikke har 
optrådt i. 

Uanset hvilket arrangementet og hvilket publikum, han står 
overfor, er han en succes, for han er en yderst kompetent, 
stilstikker, kvalitetsbevidst og professionel DJ, der altid leverer 
musikalske oplevelser i særklasse.

DJ Sune Kjær mestrer at styre og holde gang festen fra start til 
slut, og han bygger på fornem vis festen op og sikrer, at den 
rammer sit absolutte maksimum, hvor ingen kan sidde stille.

Med Sune Kjær som DJ er I garanteret en festlig aften med 
kvalitetsmusik og en oplevelse helt for sig.

Genrer/temaer
• 70'er-disko og funk 
• 80’er-disko, pop, funk og rock 
• 90’er-pop, dance og R’n’B 
• 00’er-pop, dance, hiphop og R’n’B 
• Oktober- og tyrolerfest 
• Nu-disko, indie, deep house og lounge 
• Altid nutidens store hits

Referencer
• Ruths Hotel, Skagen
• TDC
• BoConcept
• LEGOLAND
• Skagen Fiskerestaurant
• Munkebjerg Hotel, Vejle
• Club Privé, Malmø
• Energinet
• Ewii
• Ørsted
• Bestseller
• Mos Mosh

Uforpligtende tilbud – kontakt DJ Sune Kjær
Det er vigtigt, at vi finder den helt rigtige løsning til netop 
jeres arrangement. Tag derfor gerne kontakt enten på mail 
eller telefon. Derefter sammensætter Sune et uforpligtende 
tilbud til jer.

Telefon: 40 33 98 20
E-mail: sunekjaer28@gmail.com 
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Fest og glade gæster
Book en DJ til jeres firmafest, så vil I med garanti få gang i dansegulvet

mailto:sunekjaer28%40gmail.com%20?subject=
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DJ Stig Malling
•  45 år med 29 års erfaring som DJ, samt 8 års erfaring som 

studievært på Radio VLR i 90’erne.
•  Altid smilende, engageret, festlig og imødekommende  

over for gæsterne. 
•  Siden 1989 er det blevet til mere end 2.000 arrangementer. 

Stig er derfor både en erfaren og professionel DJ.
•  God til at læse publikum og til at kunne spille noget for  

alle, men mest for flest.
•  Det musikalske repertoire spænder fra 1950 til nutidens  

hits. Musikønsker under festen er meget velkomne.
•  En fast kunde beskriver Stig således: Ydmyg som DJ,  

men naturligt centrum for festen.
•  Benyttes også som konferencier, presenter og speaker.
•  Er der tale om et internationalt publikum, tilbyder Stig  

at afvikle festen på engelsk.

Stig Malling tilbyder alle størrelser lyd- og lysanlæg, uanset 
om det er til den mindre privatfest eller den store firmafest.

Ud over det  traditionelle DJ-udstyr bistår Stig også med 
professionelt festfyrværkeri, lamper til at farve væggene i 
festlokalet med, skyspots, konfettikanoner mv.

Er der særlige ønsker, fx at Stig medbringer instrumentale 
melodier, der kan synges festsange til, musiknumre, der ikke 
må/skal spilles, temafester mv., så klarer han også det.

Kundereferencer
• Good Food Group
• Horsens Håndboldklub
• Sanistål
• Round Table Vejle
• Munkebjerg Hotel
• Vejle Boldklub
• Hotel Opus Horsens
• Kommunernes Landsforening
• Stofa
• Miljøministeriet 

Kontaktinformationer
Stig Malling
Dj@stigmalling.dk
Tlf.: 70 26 20 00

Få gang i danseskoene
Book en erfaren, festlig og engageret DJ til jeres fest

mailto:Dj%40stigmalling.dk?subject=
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JERES RELATIONER
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Hearttalk
Vi arbejder med hearttalk og workshops kombineret med 
øvelser. Formålet er at bidrage med symbolik og værdi for 
den enkelte. Derved løftes gruppen som helhed, ved at nye 
kan påtage sig en rolle som værdibærer i organisationen.

Sjove, lærerige konkurrenceopgaver vil krydre oplevelsen.

Pr. foredrag
Varighed: 1-2 timer 
Pris: Kr. 12.800,- + moms ved maks. 30 deltagere

Book direkte hos Erik W. på tlf. 40 17 26 78. For mere info
læs på erikw.dk eller levditpotentiale.nu.

Facts om Erik W.
Med baggrund i min professionelle karriere, 8 verdens-
mesterskaber i motorcykel- og bilstunts og med 27 års 
erfaring i at udvikle mennesker træner jeg i dag eliten og 
erhvervslivet i at se og dyrke det enkelte menneskes 
potentiale.

Jeg inspirerer, motiverer og træner både individuelle 
personer, teams og grupper. Jeg sikrer, at I gennem disciplin, 
autenticitet, tro og balance får fysiske og mentale værktøjer, 
der let kan omsættes til konstruktive handlinger i teamet og i 
hverdagen.

• Træner/vejleder i livsbalance
• Peptalkholder
• Energi-, sundheds- og dybdeterapeut
• Terapeut i psykobiologisk bevidsthed
• Indehaver af  8 verdensmesterskaber i MC- og bilstunts
• Filmstuntmand
• Idrætslærer

LEV DIT POTENTIALE.NU
Erik W 

Vær stjerne i dit eget liv!
Hearttalk er en ydmyg og spændende fortælling om, hvordan 
du kan ændre al ubalance og modstand til balance og 
medgang. En fortælling med ugangspunkt i eksempler fra mit 
eget liv og en videregivelse af  praktiske og enkle redskaber 
til, hvordan du kan finde dine indre ressourcer frem og 
leve i harmoni og balance. Hvordan selvindsigt giver dig 
en fantastisk livsudsigt. Det at kunne arbejde med sig selv 
og finde evnen til at rejse sig fra en tilsyneladende umulig 
situation er det, som jeg altid har haft lyst til at videregive til 
andre. Mine hearttalks bunder i den interessante kobling af, 
at jeg på den ene side lever et actionfyldt liv, men samtidig 
besidder en indre ukuelighed, der hjælper mig i livets 
mindre sjove situationer. Jeg videregiver mine allerbedste og 
mest brugbare redskaber, hvilke er yderst vigtige for såvel 
personligt som arbejdsmæssigt velbefindende. Jeg tager 
udgangspunkt i dine ønsker og behov, og alle hearttalks er 
naturligvis forberedt individuelt og i tæt samarbejde med dig.

Hundredvis af  virksomheder og privatpersoner 
har givet mig ansvaret for:
• Mere indtjening
• Gladere medarbejdere
• Færre sygedage
• Mere energi og fokus på det, der gavner
• Selvmotivation og udvikling af  potentialet
• Ledelse af  gavn mere end navn

Hearttalk – Har du viljen til forandring?
 – Ingen kan alt, alle kan meget, sammen kan vi det hele!

http://erikw.dk
http://levditpotentiale.nu
http://levditpotentiale.nu
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Mindfulness er en af  vor tids mest kraftfulde teknikker. 
Den kan bruges meget bredt – lige fra stresshåndtering til 
optimering af  effektiviteten på arbejdspladser og mental 
wellness.

Signe tilbyder blandt andet:

1/ Foredrag om hverdagens fif  til en sundere livsstil
Foredraget er for dig, der godt ved, hvad det vil sige at 
være sund, men alligevel lige mangler nogle konkrete fif  og 
værktøjer til at få det ind i hverdagen.
 
• Hvad skal du gøre for, at kroppen får det, den har brug for?
• Hverdagskost – hvilke råd kan du leve efter?
• Hvad er in og hvad er yt – rent kostmæssigt?
• Fedtstoffer – hvad er rigtigt og forkert på stegepanden?
• Vitaminer og mineraler – hvorfor skal vi tilføre kroppen det?
• Søvn, sundhed, motion og livskvalitet
•   Mindful spisning – hvad er det i grunden, og hjælper det?

Varighed:  1½-2½ time 
Pris:  Kr. 6.000,- + moms

2/ Forebyg stress på din arbejdsplads
Giv dine medarbejdere et pusterum i hverdagen og få skabt 
en åbenhed og fælles forståelse for, hvordan I sammen kan 
tage ansvar for at være opmærksomme på faresignaler, på 
hvordan man undgår stress, og på hvordan man kan støtte en 
kollega, hvis stressen alligevel rammer.

Foredraget skræddersys, så det tager udgangspunkt i de 
udfordringer, I står overfor på jeres arbejdsplads.

Varighed:  1½-2½ time 
Pris:  Kr. 6.000,- + moms

Andre foredrag:

3/ En balanceret hverdag
Mental sundhed, worklifebalance, trivsel og arbejdsglæde

4/ God kommunikation i relationer
Hvordan vi bevarer respekten, tonen og trivslen i en travl 
hverdag. Der vil også være elementer af  mindfulness og 
neuroaffektiv øvelser.

Workshop i mindfulness
 – Fremmer produktiviteten, arbejdsglæden og engagementet!

Lidt om din foredragsholder:
Signe Rønnebro har mere end 10 års erfaring med brugen af  mindfulness, og hun er et rigtig 
godt eksempel på, at mindfulness kan gøre en stor forskel i livet. Hun fik vendt modgang 
med stress og depression til styrke og medgang ved at integrere mindfulness og sund levevis 
i sit liv. Signe er bl.a. uddannet sygeplejerske, sundhedscoach, psykoterapeut (MPF), chok-
traumeterapeut, parterapeut (EFT), supervisor og mindfulnessinstruktør. 

Book direkte hos Signe Rønnebro på tlf. 61 46 31 80 for mere info eller 
læs mere på signeronnebro.dk.

http://signeronnebro.dk
http://signeronnebro.dk
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Denne version af  GPS Team Challenge er en holdkon-
kurrence. Konkurrenceelementet giver en høj intensitet.

Hvad går spillet ud på?
I skal finde og uskadeliggøre en bombe, før det er for sent! 
I kamp mod uret og de andre hold skal gruppen få sam-
arbejdet mellem ledelsen på basen og holdet ude i marken
til at lykkes optimalt for at kunne løse de mange  opgaver. 

På basen kan ledelsen vælge mellem opgaver af  forskellig 
sværhedsgrad. 

Herefter skal ledelsen forsøge at guide holdet frem til opgaven 
og give dem de bedste muligheder for at løse den.
Derudover får både ledelse og hold nogle ekstra effekter, der 
kan hjælpe med opgaveløsningen.

GPS Team Challenge
                               
Indhold: Hektisk, sjov konkurrence, hvor alle kan være 
 med. Samtidig er det en unik mulighed for at  
 træne samarbejde og kommunikation.
 GPS Team Challenge foregår udendørs.
Varighed: 90-180 minutter
Pris: Kr. 8.500,- + kr. 380,- pr. deltager
 Plus moms.

Hvad så nu?
I får tildelt en projektleder som kontaktperson hos os. Pro-
jektlederen planlægger og gennemfører eventen og hyrer det 
bedste team til at løse opgaven. Projektlederen sørger også for 
fx tilladelser og leverandører alt efter jeres ønsker. 

Ring på tlf. 70 20 00 87 eller 28 60 80 19, så I hurtigst muligt 
kommer i dialog med jeres projektleder.

Kontakt FunFirst
Jan Kragsig Møller
Tlf. 70 20 00 87 | Mobil 28 60 80 19
jan@funfirst.dk | FunFirst.dk

GPS Team Challenge
En intens konkurrence – hvem uskadeliggør bomben i tide?

http://www.FunFirst.dk
mailto:jan%40funfirst.dk?subject=
http://FunFirst.dk
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Naturkompagniet er en virksomhed, som i samarbejde med 
forskellige hoteller og konferencecentre tilbyder deres kunder 
et aktivt supplement til deres ophold med forskellige events 
og kickoffarrangementer – inde såvel som ude.

Naturvandring i Munkebjergskoven
Et mentalt frikvarter i forbindelse med fx seminarer eller 
konferencer. Her er naturen medspiller, og sanser og samvær 
bliver udfordret.

Indhold: Guided naturvandring i området ved hotellet.
 Biologi, historie og sjove anekdoter giver smil på  
 læben og røde kinder. 
Varighed: 1-2 timer
Antal: 10-50 deltagere 
Pris: Afhængig af  form og indhold.
 Kontakt os for nærmere info.

Adventureløb og konkurrencer i skoven
Søger I et sjov, energifyldt og anderledes frikvarter eller 
kickoff  fra jeres konference – så prøv på denne event.
                                    
Indhold: Underholdende adventureløb eller lege og   
 konkurrencer, som udfordrer deltagernes evner
 og lyst til bevægelse og konkurrence.
Varighed: 1-3 timer
Antal: Fra 8 deltagere
Pris: Afhængig af  form og indhold. 
 Kontakt os for nærmere info.

Jeres naturguide
Michael Johansson
Telefon 40 41 76 64

Mountainbike i Munkebjergskoven
Søger I sjov motion og anderledes samvær til jeres 
virksomhed, så hop på et par MTB’s for en stund.
                                    
Indhold: Underholdende timer på mountainbikes med leg,  
 balance, konkurrence. Skøn skovtur, der udfordrer  
 deltagernes evner og lyst til bevægelse og 
 oplevelser i det fri.
Varighed: 1-3 timer
Antal: Maks. 12 deltagere
Pris: Afhængig af  form og indhold. 
 Kontakt os for nærmere info.

Få en løbeguide med i Munkebjergskoven
Inviter dine kollegaer på en sjov, social og energifyldt 
motionstur. Sammen med en løbeguide bliver I vist rundt i 
området ved hotellet.

Indhold: Har I en time eller mere til rådighed, og er I til  
 mere end blot en vandretur, er dette et supergodt,  
 aktivt supplement til jeres arrangement.
Varighed: 1-2 timer
Antal: Fra 6 deltagere
Pris: Afhængig af  form og indhold. 
 Kontakt os for nærmere info.

Naturkompagniet
Brug Munkebjergskoven til leg og læring

http://www.naturkompagniet.dk
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Pakke 2: Driving range og korthulsbane
Driving range (udslagsbanen) og korthulsbanen. Korthuls-
banen er velegnet til nybegyndere og til firmaarrangementer 
og teambuilding.

I bliver undervist i at slå til golfbolden på vores driving range. 
Derefter går vi over på korthulsbanen og spiller 9 hullers golf. 
Træneren er med hele vejen rundt og giver instruktioner på 
banen. Hvis I ønsker det, kan der udfyldes scorekort, så der 
kan findes en vinder.

Varighed: 3 timer
Pris:  2.500,- inkl. moms (15-20 personer)

Hvis der kommer mere end 20 personer, skal der være to 
trænere, og prisen bliver dermed lidt højere. 

Kontakt os
Hvis I ønsker et andet setup, fx mere eller mindre tid, kan det 
sagtens lade sig gøre. Vi kan næsten altid tilpasse det til jeres 
ønsker. Kontakt os og lad os komme med et uforpligtende 
tilbud.

Vejle Golf  Club
Fællessletgård | Ibækvej 46 | 7100 Vejle
75858143 | info@sidani.dk | vgc.dk

Vejle Golf  Club har et af  landets smukkeste og mest 
spændende 27-hullers golfanlæg og tilbyder derfor helt 
unikke oplevelser.

Ingen andre golfklubber har i mange år fået lov til at anlægge 
deres golfbane gennem fredet skov med århundredgamle 
bøge, op og ned ad slugter og bakkedrag og mellem skov og 
læhegn krydret med småsøer og vandløb.

De 3 x 9-hullers baner er alle placeret i en fantastisk natur 
og kan kombineres efter eget ønske. Banerne har følgende 
karakteristika:
• Sletten er en åben bane, hvor specielt bunkers er udfordringen.
•  Parken er en bane gennem skoven uden de store højde-

forskelle, men omkranset af  træer.
• Skoven er kuperet med flere forholdsvis smalle fairways.

Pakke 1: Driving range (udslagsbane) og putting green
I bliver undervist i at slå til golfbolden på vores driving range. 
Derefter er vi på putting greenen, hvor I bliver undervist i at 
putte. Til sidst bliver der afholdt en puttekonkurrence.

Varighed: 1½ time
Pris: 1.250,- inkl. moms (15-20 personer)

 

Vil I udfordre hinanden i golf ?
Brug en tur på golfbanen til teambuilding, hvad enten I er nybegyndere eller øvede.

mailto:info%40sidani.dk?subject=
http://vgc.dk


17

Priseksempler
Matchracekapsejlads inkl. det nævnte antal både samt nød-
vendigt sikkerhedsudstyr til gennemførelse af  eventen: En 
instruktør på hver båd, sikkerhedsbåd, svømmeveste, sejlertøj 
og sejlerhandsker. Samtidig sikrer vi naturligvis selve den 
professionelle afvikling af  eventen.

• 2 matchracebåde/op til 10 personer i 3 timer: kr. 15.000,-
• 4 matchracebåde/op til 20 personer i 4 timer: kr. 32.000,-
•  Rib til 12 personer: kr. 6.000,- for første time  

og kr. 4.500,- pr. efterfølgende time.
Priser er ekskl. moms.

Introduktion og afrunding på Munkebjerg Hotel eller ved 
fjordbredden lige neden for hotellet.

Der er mulighed for kåring af  vindere med fx medaljer eller 
champagne samt evaluering over en moleøl.

Se to korte film
• Kom med ombord i vores RIB her
•  Få et indblik i, hvad matchrace er og  

hvordan du kan bruge det her

Book hos:
GoSail A/S | Lollandsvej 33 |5500 Middelfart
telefon 53 57 50 89 | info@GoSail.dk | GoSail.dk

I GoSail brænder vi for at udvikle mennesker gennem sejlads. 
Målet er at skabe positive resultater for deltagerne, uanset 
om det handler om systematisk udvikling af  high perfor-
mance-teams eller at give en gruppe mennesker en fantastisk 
oplevelse sammen. Mulighederne for en helt unik og intens 
oplevelse med vandet som omdrejningspunkt er uanede. Og 
alle kan være med.

Udvikling og teambuilding
Få saltvand i håret sammen med kollegerne, og få styrket 
sammenholdet. Brug bådene og vandet som redskab i en 
udviklingsproces, eller måske I bare har lyst til at fejre et godt 
resultat eller hinanden.

Matchracesejlads
Grundlæggende er øvelsen, at deltagerne selv håndterer/sejler 
båden og får båden til at sejle optimalt rundt på banen. En 
meget alsidig og udfordrende opgave, der kræver samarbejde 
og god kommunikation.

Vores både sejles af  3-5 personer plus en instruktør. Sejladsen 
organiseres efter antallet af  deltagere og dermed også antallet 
af  både på vandet.

Ribsejlads
Vi sejler en tur i rib’en, som har faste sæder til 12 personer. 
Vi kan nå en tur ud i Kattegat og mærke vinden på kinderne, 
eller vi kan sejle en tur med kulturfortælling på Vejle Fjord.

Oplevelser
Intens og unik oplevelse på Vejle Fjord. Tæt på naturen, tæt 
på kulturen, fart gennem vandet, saltvand i håret og vand-
sprøjt på kinderne. Det er en oplevelse, man husker.

Oplevelser, udvikling 
og sejlads på Vejle Fjord

https://www.youtube.com/watch?v=WgOfTPBIY8U
https://www.youtube.com/watch?v=gEhBhh7EYRk
http://www.gosail.dk


Oplevelser
OG TEAMBUILDING
PÅ MUNKEBJERG
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NRGize
En aktiv, sjov og legende metode til at starte mødet med eller 
til at skabe liv og energi i løbet af  dagen. NRGize kan foregå 
både inde og ude.

Varighed: 20-90 minutter
Pris: fra kr. 6.000,-
 Plus moms.

 
Funny Money
Det hold, der er bedst til at få sine penge til at yngle, vinder. 
Reglerne er enkle, opgaverne er mange i dette spil om handel 
og vandel. Funny Money kan foregå både inde og ude.

Varighed: 60-180 minutter
Pris: Kr. 8.500,- + 380,- pr. deltager.
 Plus moms.

PigTrap
Kreativitet, leg, ingeniørkunst og opfindsomhed finder 
sammen, når I skal bygge en maskine, der kan fange grisen.
PigTrap kan foregå både inde og ude.

Varighed: 60-120 minutter
Pris: Kr. 6.500,- + kr. 380,- pr. deltager
 Plus moms.

Concert Creation
I denne sjove, musikalske event danner deltagerne et orkester 
og slutter af  med et brag af  en stomp-sambakoncert. Del-
tagerne oplever nye sider af  hinanden og kan udbygge deres 
relationer på tværs af  kulturer på en uformel måde. 

Varighed: 2-3 timer
Pris: Fra kr. 24.500,-
 Plus moms.

Få et uforpligtende tilbud.

Hvad så nu?
I får tildelt en projektleder som kontaktperson hos os. Pro-
jektlederen planlægger og gennemfører eventen og hyrer det 
bedste team til at løse opgaven. Projektlederen sørger også for 
fx tilladelser og leverandører alt efter jeres ønsker. 

Ring på tlf. 70 20 00 87 eller 28 60 80 19, så I hurtigst muligt 
kommer i dialog med jeres projektleder

Kontakt FunFirst
Jan Kragsig Møller
Tlf. 70 20 00 87 | Mobil 28 60 80 19
jan@funfirst.dk | FunFirst.dk

Holdudfordringer
Skab resultater, stærke relationer og positivt samarbejde 
gennem leg, anerkendelse og fælles oplevelser.

http://FunFirst.dk
mailto:jan%40funfirst.dk?subject=
http://FunFirst.dk
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ARENA
Mobilt escapegame når nye højder

De klassiske escape rooms, hvor mindre grupper har en time 
til at flygte fra et rum ved at løse gåder og knække koder, har 
de seneste år haft stigende popularitet. Problemet har typisk 
været at aktivere større grupper samtidig med at oplevelsen er 
intakt.

Dette mobile escape game består af  12 unikke bokse. Hver 
boks indeholder udfordrende gåder, som ofte også findes i 
et fysisk escape room: skjulte døre, overraskende elementer, 
hængelåse og meget mere. 

Målet? Løs så mange bokse som muligt, indenfor den angivne 
tid. Konkurrencen bliver igangsat af  Gamemasteren og 
deltagerne skal nu, i deres teams af  op til 5 personer, finde vej 
ind til det inderste i hver sin boks. 

Oplysninger på boksen vil hjælpe holdene gennem spillet. Når 
den sidste dør i boksen åbnes, vil de finde en “mønt” som 
bevis for at de klarede det. Denne vises til Gamemasteren 
som noterer holdende efterhånden som de fuldfører boksene. 

Arena Escapegame priseksempel:
Varighed: 1-2 timer 
30 deltager, 6 bokse: Kr. 10.000,-     
 ekskl. moms og transport

Vi tror på, at glade medarbejdere giver bedre resultater.
AWA Teambuilding gør det nemt at give medarbejdere, 
kollegaer, kunder eller samarbejdspartnere en teambuilding-
oplevelse ud over det sædvanlige.

Med over 10 års erfaring med events på alt fra 10 til 10.000 
mennesker – og alle typer organisationer. Og så er vi en del af  
verdens største netværk af  teambuilding udbydere: 
www.catalystteambuilding.dk som har kontorer i mere end 34 
lande og kan levere store oplevelser uanset gruppens størrelse.

Har I brug for et kort afbræk på en halv time og eller et 
omfattende heldagsarrangementer evt. med teamudvikling 
eller foredrag, så kan AWA Teambuilding hjælpe jer.

Et af  vores best sælgende produkter er “Arena” vores sorte 
bokse, som er et lækket designet escapegame.

AWA Teambuilding
– vi hjælper med at skabe glade medarbejdere.

Kontakt AWA Teambuilding for booking:
Book Arena Escapegame eller et af  vores andre produkter.

Mail: info@a-w-a.dk
Telefon: 91 52 52 91

Se vores mange andre produkter her: 
a-w-a.dk/teambuilding

http://www.catalystteambuilding.dk
http://a-w-a.dk/teambuilding/
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Lys, Kamera, Action!
I Filmteambuilding laver I jeres egne film om et emne I vælger. 
Filmteambuilding er et fleksibelt, sjovt, engagerende koncept, 
der sætter virksomhedens rigtige stjerner i fokus.  
Uanset om I ønsker at lave film om virksomhedens værdier, 
kultur, mangfoldighed, grøn omstilling eller prøve kræfter med 
med at lave jeres nye tv-reklame, så er vi med jer hele vejen.

I udtænker, planlægger og optager selv filmene. Når holdene 
er færdige med at filme, klipper vores professionelle filmfolk 
teamets film sammen, matcher deres storyboards, tilføjer deres 
musik og endda et par specialeffekter, hvis det er nødvendigt.

Men dagen er ikke slut endnu, vi mangler stadig at få alle samlet 
til at se alle filmene, og hvilken bedre måde end et glamourøst 
awardshow, med taler, præmier og måske et lille glas bobler til 
at fejre hinanden med. 
Vi synes, det er svært at finde en bedre oplevelse. Og filmene? 
De er jeres for evigt, så I kan nyde dem igen og igen.

Glade Filmteambuilding kunder:
Ørsted, Novo Nordisk, Maersk, Arbejdernes 
Landsbank, Toldstyrelsen, Østre Landsret, 
KIA, Home, Deloitte, Bestseller, Lundbeck, 
Telenor, Grundfos, Ringkjøbing Landbobank, 
Trygfonden, Vækstfonden, Energinet, ATP, 
Domstolsstyrelsen + over 200 flere. 

Pris for filmteambuilding:
22.000 kr. inkl. op til 30 deltagere , og kun 
475 kr. for hver ekstra deltager.

Kontakt Mads for at høre mere:
Tel: (+45) 26 71 19 49 
E-mail: mads@himmelstrupevents.dk

Om Himmelstrup Events:
Events don’t just happen, but they happen to 
be our business. Vi har været i eventbranchen 
i over 20 år, så uanset om det er sjove 
aktiviteter, inspirerende workshops eller en 
hel dag med alt klaret for jer, så er vi her for at 
hjælpe. www.himmelstrupevents.dk.

Lights, Camera, Action!
Filmteambuilding is a flexible, fun, engaging concept that puts 
the real stars of the company in focus. Whether you wish to 
make films about company values, culture, diversity, green goals, 
or even try your hand at making a new TV commercial we’re with 
you every step of the way.

We’ll help you create teams, finding the directors, the runners, 
the actors, and the camera operators. We will also brief them and 
help them achieve their goals throughout what truly is a fun day. 
Once the teams are finished filming our professional editors will 
cut the teams film together, matching their storyboards, adding 
their music and even a few special effects if needed.

But the day’s not over yet, we still need to get everyone together 
to see all the films, and what better way than a glamorous award 
show, with speeches, prizes and maybe a little glass of bubbly to 
celebrate each other with. We think a better experience is hard 
to find. And the movies? They’re yours forever, so you can enjoy 
them again and again.

Happy Filmteambuilding customers:
Ørsted, Novo Nordisk, Maersk, Arbejdernes 
Landsbank, Toldstyrelsen, Østre Landsret, 
KIA, Home, Deloitte, Bestseller, Lundbeck, 
Telenor, Grundfos, Ringkjøbing Landbobank, 
Trygfonden, Vækstfonden, Energinet, ATP, 
Domstolsstyrelsen, + over 200 more. 

Price for filmteambuilding:
22.000 kr. for 30 participants, and only  
475 kr. for each additional participant.

Contact Mads to hear more:
Tel: 26 71 19 49 
E-mail: mads@himmelstrupevents.dk

About Himmelstrup Events:
Events don’t just happen, but they happen 
to be our business. We’ve been in the event 
business for over 20 years, so whether it’s fun 
activities, inspiring workshops or a full day with 
everything managed for you we’re here to help. 
www.himmelstrupevents.dk.
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Everybody, sing along!
Har jeres virksomhed en sang, der skaber en holdånd og en 
følelse af stolthed, hver gang I hører den? Nogle af verdens 
største brands som Instagram, Deloitte og Adidas har alle en, så 
hvorfor ikke jer?

Sammen med nogle af de bedste sangskrivere, sangcoacher og 
et drys af X-factor kan vi sikre jer en energifyldt og involverende 
dag for alle, også de der ikke troede de havde lyst til at synge.

Uanset om I vælger en eksisterende melodi, eller vi skal 
komponere en unik melodi til jer, er vores team der til at hjælpe 
jer hele vejen. Fra en sjov engagerende opvarmning til at skrive 
jeres tekster vil I være i gode hænder hele vejen.

Når jeres sang er klar, er det tid til at bringe alle de talentfulde 
grupper sammen igen for nu skal I synge jeres sang sammen, 
ligesom det klassiske “We Are The World” - kor.
En fantastisk dag i harmoni med jeres virksomheds værdier.

Glade kunder som har fået deres egen sang:
Home, Ecco, Bestseller, E-nettet, NORDEA
Arkitektgruppen, PWC, Samson Agro + more. 

Lidt information:
Prisen starter fra kr. 18.000,-  
Grupper kan være fra 15 - 200 deltagere.
Et gennemsnitsevent varer i 3 timer.
Vi kan osgå lave en musikvideo eller optage 
jeres sang.

Kontakt Mads for at høre mere:
Tel: (+45) 26 71 19 49 
E-mail: mads@himmelstrupevents.dk

Om Himmelstrup Events:
Events don’t just happen, but they happen to 
be our business. Vi har været i eventbranchen 
i over 20 år, så uanset om det er sjove 
aktiviteter, inspirerende workshops eller en 
hel dag med alt klaret for dig, så er vi her for at 
hjælpe. www.himmelstrupevents.dk.
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Underholdning der handler om Jer!
Firmaet På Klingen er en unik skræddersyet, aldrig glemt 
underholdningsoplevelse, inspireret af “Gintberg På Kanten”.

Professionel skuespiller Rasmus Skovmand tager et dybt dyk ned 
i jeres organisation, jeres kultur, historier og oplevelser.  
Og leverer et hylemorsomt show til jeres fest, konference eller 
kick-off møde. Et show, der handler om jer, lavet kun for jer.

Rasmus besøger jeres virksomhed forud for arrangementet.  
Han taler med medarbejderne, ledelsen og finder alle de sjove 
historier, anekdoter og sjove karakterer, der giver genlyd gennem 
korridorerne.

Rasmus sætter derefter jeres historier på papir og skriver jeres 
unikke show. Et show om jer og de mennesker, der udgør jer DNA.

Vi garanterer jer, at jeres arbejdsplads er meget sjovere, end I 
forventer!

Kunder vi har underholdt:
Pfizer, Nilfisk, Energinet, Deloitte, Würth, 
Systematic, Kuehne + Nagel, Energinet, EG, 
Nordgroup, Steel Products  + more. 

Lidt ekstra information:
Når I har booket Rasmus besøger han jer.  
Han taler med jer for at komme under huden 
på jer. Dette skaber grundlag for hans 35 - 40 
min. show til jeres fest.  
Alt dette fra kr 25.000 kr. 
Ved opgaver for firmaer med + 150 
medarbejdere optager Rasmus video på sit 
besøg og bruger det i showet.

Kontakt Mads for at høre mere:
Tel: (+45) 26 71 19 49 
E-mail: mads@himmelstrupevents.dk

Om Himmelstrup Events
Events don’t just happen, but they happen to 
be our business. Vi har været i eventbranchen 
i over 20 år, så uanset om det er sjove 
aktiviteter, inspirerende workshops eller en 
hel dag med alt klaret for dig, så er vi her for at 
hjælpe. www.himmelstrupevents.dk.
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Der kan på Casino Munkebjerg arrangeres spil for sjov. Dette 
kan være alle de klassiske spil: roulette, blackjack eller poker.

En turnering varer minimum 2 timer. Der startes op med 
en kort spilforklaring, hvorefter turneringen afvikles. 
Turneringen foregår typisk i de eksklusive kasinoomgivelser 
på Munkebjerg Hotel, men kan også arrangeres i eget lokale.

Pris
Ved et arrangement på Casino Munkebjerg koster dealeren kr. 
600,- pr. time + moms.

Typisk er det en miniturnering, der arrangeres. Det eneste, 
man kan vinde, er kollegaernes anerkendelse. Dealerne betales 
pr. time. Til roulette og blackjack bruges der 1 dealer pr. 20 
gæster og ved poker 1 dealer pr. 10 gæster.

Book jeres showgame gennem os på tlf. +45 76 42 85 00 eller 
info@munkebjerg.dk, så sørger vi for at arrangere det med 
Casino Munkebjerg.

Læs mere på casinomunkebjerg.dk.

Showgame på Casino Munkebjerg

mailto:info%40munkebjerg.dk?subject=
http://casinomunkebjerg.dk
http://casinomunkebjerg.dk
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Glas er en videnskab, og ikke uden grund har østrigske Riedel 
forsket i påvirkning af lugtesansen og smagsløgene i forhold 
til glassenes udformning. Det rigtige glas til den rigtige vin kan 
faktisk betyde, at en vin dufter og smager af 40 % mere. Det 
lyder som et forsøg på indbildning, men er i realiteten næsten 
trylleri. Oplev Riedel-glassmagning og bliv overbevist! Vi 
serverer 4 forskellige vine i 4 forskellige glas.

Riedel er kendt for at have et vinglas til enhver vin og har 
i mange år fortalt historien om, hvor vigtigt glasset er for den 
perfekte vinoplevelse – den gode smagsoplevelse starter ved 
det rette glas. Derfor kan du få et Riedelglas i mange forskellige 
former, der er optimeret til den enkelte vin og druetype.

Vi har på Munkebjerg Hotel uddannet vores eget personale 
til at kunne fortælle om Riedelglassenes forunderlige 
smagsverden og historie – glæd dig til denne oplevelse! 

På Munkebjerg Hotel har vi skiftet alle vinglas ud og serverer 
kun vores vine i glas fra Riedel.

Giv dine kollegaer denne fantastiske smagsoplevelse ud over 
det sædvanlige inden en middag i en af  vores restauranter. 

Pris pr. person
Ved 10-40 deltagere, varighed 45 minutter: kr. 275,- inkl. moms.
Book på tlf. 76 42 85 00 eller info@munkebjerg.dk. 
Læs mere på munkebjerg.dk. 

Riedel-glassmagning
Den gode smagsoplevelse starter ved det rette glas

mailto:info%40munkebjerg.dk?subject=
https://munkebjerg.dk/da/riedel-glassmagning


Schou Helicopters har base i Odense. Vi tilbyder 
helikopterflyvning til enhver lejlighed. Flyv med helikopter 
året rundt, og lige når det passer dig. Vi har p.t. en Robinson 
R44-helikopter med plads til tre passagerer, som flyver over 
hele landet.

Munkebjerg Hotel har egen helipad. Den er beliggende på en 
mark 1 km fra hotellet. Placeringen er valgt for passagerernes 
sikkerhed, så start og landing kan foretages forsvarligt. Dette 
betyder dog også, at passagererne selv skal transportere sig til 
og fra hotellet.

Ruten, vi har planlagt, varer cirka 10 minutter. På turen kommer 
vi hele vejen rundt om Vejle, Bredballe og Munkebjerg.

Priser:
Opstart er minimum 4.000 kr. som gælder en 10 minutters tur 
over Vejle Fjord. Efterfølgende minut koster 100 kr., hvor vi 
både kan flyve til Skagen, vestkysten eller lokalt rundt ved 
Vejle Fjord – alt efter jeres ønsker.

Kontakt os for flere produkter 
og tilbud på netop jeres event
info@schouhelicopters.dk | +45 70 30 04 61
Se mere på schouhelicopters.dk

26

Se Vejle Fjord fra oven
Helikopterflyvning til hverdag og fest
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Tag et godt minde med hjem fra jeres næste konference, der 
viser både aktiviteterne, budskabet og ikke mindst stemningen 
blandt deltagerne.

Lad en professionel videograf  følge jeres næste konference 
og fange de stemningsfyldte øjeblikke. De kan efterfølgende 
kombineres med konferencens budskaber, leveret fra talerstolen 
til en stærk video, der forlænger effekten af  konferencen.

Konferencefilmen kan efterfølgende sendes til både
deltagere og dem, der ikke kunne deltage. Derudover kan 
filmen også bruges til at friske konferencens budskab op og 
samle kollegerne om nogle gode minder. 

Priseksempler for færdigredigeret video:
2 timers optagelse af  fx teambuilding  kr. 3.495,-
Heldagsoptagelse kr. 6.495,-
Alle priser er ekskl. kørsel (statens takst) og moms.

27

Kundecase
LEGO havde i forbindelse med en intern konference booket 
vokal teambuilding hos Gunnertoft & Co. Opgaven be-
stod i at skrive en sang, og de ville gerne have optaget en 
musikvideo af  deltagerne, der synger sangen til sidst.

”Rasmus fangede stemningen og lavede en flot video, der viser, hvordan 
deltagerne hygger sig, har det sjovt og virkelig lever sig ind i sangen”

Jakob Gunnertoft, Gunnertoft & Co.

Kontakt:
Rasmus Toustrup, dronepilot og videograf
Tlf.: 21 90 21 83 | mail@rasmustt.dk
Se mere på rasmustt.dk

Konferencevideo
Fang de gode minder fra jeres konference
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ConferenceCommunicator eventsystem
Det er tidskrævende at planlægge en event, hvad enten det er en 
konference, netværksevent eller firmafest. Men erstatter du den 
endeløse e-mailkommunikation med et eventsystem til indhent-
ning af  tilmeldinger og kommunikation, er der tid at spare. Og 
det er ikke bare lettere for dig som arrangør, men også for dine 
deltagere. 

Med ConferenceCommunicator eventsystem kan du indhente 
tilmeldinger med lige de informationer, som du har behov 
for. Samt du kan samle al information om din event ét sted og 
kommunikere løbende med dine deltagere via vores Event App 
og beskedsystem. Du kan også øge deltagerinvolveringen med 
online spørgsmål, afstemning og quiz.

Hvorfor kommunikere via vores event - og konference app?
• Saml al nyttig information ned i lommen på dine deltagere
• Spar på skovene og erstat det trykte program med en app
•  Rediger i programmet og udsend push-beskeder med nyt

Hvorfor indhente tilmeldinger via vores tilmeldingssystem?
• Spar tid med automatisk indhentning af  tilmeldinger 
• Hav løbende overblik over tilmeldte og afmeldte
• Opsæt navneskilte og bordplan i samme system

Hvad opnår du med vores automatiske beskedsystem?
• Send automatisk bekræftelsesmail på tilmeldinger
• Udsend e-mail og push-beskeder på bestemte tidspunkter
• Medsend navneskilte eller QR-kode til ankomstscanning

Spar tid på planlægningen og gør
kommunikationen lettere 

Kontakt Attendwise
ConferenceCommunicator udvikles og markedsføres af  softwarefirmaet Attendwise fra Vejle. 
Kontakt Jeannette Eis for en dialog om en passende løsning til lige jeres behov.

Tlf.: 70 230 234
E-mail: kontakt@attendwise.com
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