
 

 

Hyr in egen guide 

Det finns mycket intressant att berätta om Göteborgs skärgård. Låt en guide inlevelsefullt berätta om det ni passar längst vägen, så som 

Nya Älvsborgs Fästning och Evert Taubes barndomsö, Vinga.   

3000 KR (2 timmar)  

 

Trubadur  

Trubadurunderhållning i skärgården är ett vinnande koncept. Låt trubaduren stå för bakgrundsmusik eller njut av klassiska 

västkustfavoriter. Härlig trubadurunderhållning vid ombordstigning, ev. allsång & snapsvisor under middagen. Repertoar som anpassas 

efter publik & förutsättningar. Självklart kan man önska låtar.  

7 000 KR INKL. LJUD & TRANSPORTER 

DJ  

Möblera om matsal till dansgolv efter middagen och låt en DJ ta vidare festen till nya höjder. Vi erbjuder erfaren DJ med bred repertoar 

som alltid anpassar låtval efter publik, förutsättningar och önskemål. Dansparty med bred blandad musik eller med musikstil efter 

begäran. Allt går att ordna!  

7600 KR LJUD OCH TRANSPORTER 

2 000 KR LJUS  

Musikquiz 

En rolig aktivitet där vi testar era kunskaper i musik. Passar utmärkt att köra till kaffet och desserten. Låtarna är blandade; här ryms både 

gammalt och nytt. Det gäller för de tävlande att ha koll på sina musikkunskaper, samtidigt som den mindre musikintresserade kan 

revanschera sig i de medföljande allmänbildningsfrågorna. De tävlande delas in i grupper, och sedan är det bara att köra!  

9000 KR 

Mentometer – Quiz med quizmaster  

En medryckande och underhållande aktivitet. Här blandas musik, kunskap och tävling i ett. Varje lag får varsin mentometerdosa.  

Quizmastern ställer ett antal frågor och allt visas på en storbildsskärm/tv. Till varje fråga kommer det svarsalternativ och det gäller för 

gruppen att snabbt enas om vilket alternativ som anses vara rätt och trycka motsvarande knapp på sin mentometerdosa. Därefter 

presenteras det rätta svaret och efter varje fråga visas aktuell poängställning. Detta gör att alla lagen hela tiden ser vilken placering de 

har. 

Frågorna är blandade och handlar om allt från musik och film men också en del allmänbildning.  

Det finns även möjlighet att skräddarsy frågorna till ett specifikt ämne.  

11000 KR 

 

TEKNIK (LJUD & LJUS MM) 

Vi har tekniken som behövs för ett minnesvärt event eller fest. Vi uthyr de senaste inom ljud- och ljusteknik. Få hjälp av tekniker som 

installerar och monterar ner all utrustning. Allt för att ni ska kunna tänka enbart på annat.   

3900 KR 

 

Mic, stavit & trådlös högtalare 2500 KR  

 

Strömmas nöjespaket 

 


