
UNDERHOLDNING MED KANT
c/o Himmelstrup Event ApS

   +45 26 71 19 49

   www.underholdningmedkant.dk

SÅDAN FOREGÅR DET

Før jeres fest / event sender vi en professionel skuespiller ud til 

jer. Han kommer undercover i rolle, som passer til jer fx. sundhed-

skonsulent, ny medarbejder, Sikkerhedsrådgiver, praktikant mv.  

Han undersøger jer, jeres kultur - og får jer til at fortælle sjove 

historier og anekdoter om hinanden og jeres organisation. 

Resultatet er et hylemorsomt og unikt underholdningsindslag til 

jeres arrangement. Et show som handler om jer, lavet unikt til jer. 

Og ja, det minder om “Gintberg På Kanten”

KVALITET & PROFESSIONALISME

Vi arrangerer kun de dygtigste og professionelle skuespill-

ere, som er mestre i at lave skræddersyet underholdning.  

De er vildt sjove, udfordrende og provokerende, men går ald-

rig over grænsen. Hos os udsættes ingen for ubehageligheder.  

Alle får en unik oplevelse og kan more sig over selv at være en 

del af underholdningen.

Se mere på:  www.underholdningmedkant.dk

Underholdning til firmaevents 
– som laves unikt om jer - til jer!

UNDERHOLDNING MED KANT arrangerer unikke,  

uforglemmelige og hylemorsomme oplevelser med  

skræddersyet underholdning til firmafester & events. 

Vi har i særdeleshed fået, hvad vi har betalt for, og det er noget af det første folk nævner, når snakken falder på julefrokosten.  Alle virksomheder burde give deres medarbejdere den oplevelse at se Rasmus på slap line.

Stine Dybdal
Dansk Ingeniør Service A/S



Filmteambuilding.dk

c/o Himmelstrup Event ApS

www.filmteambuilding.dk

Filmteambuilding med Odense Sport & Event

Odense Sport & Event tilbyder seriøs sjov teambuilding til jeres medarbejdere 

Odense Sport & Event tilbyder i tæt samarbejde med Filmteam-

building.dk en seriøs og værdifuld - men også sjov aktivitetsdag for 

jeres medarbejdere. 

Filmteambuilding er seriøs organisationsudvikling og person-

aleteambuilding, i en sjov ramme med roller og plads til alle.  

I laver jeres egne firmafilm, som handler  om jeres organisation og 

et fagligt tema, I ønsker jeres medarbejdere skal blive klogere på. 

Lav fx. film om  jeres værdier, målsætning eller “Grønne Film”, hvor 

I kommer med jeres forslag til at håndtere bæredygtighed i jeres 

organisation.

Vi hjælper jer selvfølgelig, men det er jer, som er instruktører, kam-

eramænd, lydmænd, koreografer, designere, skuespillere osv. I er 

ganske enkelt et ægte filmhold for en stund!

 

På kun 3 timer er det jer selv som udtænker, planlægger, er 

skuespillere i og  optager jeres egne rå film om jeres tema.  

Herefter klipper vores dygtige filmklippere filmene og giv-

er dem et prof. look med jeres logo, musik, effekter., voice over  

Resultatet er jeres egne firmafilm. Og vi leverer endda underhold-

ningen, når I til slut ser filmene og vindere kåres i et awardshow. 

Filmteambuilding har dog primært et klart fokus: I arbejdet med 

egne film bliver jeres medarbejdere skarpere på jeres organisation 

og de får mulighed for at reflektere over, hvorfor de er stolte ambas-

sadører for det, I som organisation står for.

 

Vi har været vidt omkring: Fra den lille afdeling i LEGO med 

blot 5 medarbejdere til hele Toldstyrelsen med alle 700 me-

darbejdere - og alt derimellem. Så vi finder også plads til jer! 

 

Filmteambuilding er sådan noget alle på kontoret griner af og 

snakker om i lang tid efter, bare fordi det er så anderledes og sjovt 

end det man normalt gør.   

Odense Sport & Event giver den perfekte ramme til at lave jeres  

egne spændende, lærerige, sjove, kreative firmafilm.  

Nb. Vi kan også lave filmteambuilding vituelt for dem 
som ikke kan samles.

Præsentation

Velkomst med en sjov opvarmning. 

Projektleder præsenterer opgaven. 

Planlægning

Team fordeler selv roller og opgaver. 

Filmens idé findes og handling 
tegnes på et storyboard.

Filmoptagelser

Så skal der optages film. Nu ser vi 
om teams har gjort deres forarbejde 

med planer og storyboards.

Filmredigering

Kameraer afleveres og  klipperne for-
vandler de rå optagelser til færdige film.

Awardshow

Vi viser de færdige film, 
og holder awardshowet.

Overlevering af film
Efter showet får I et USB-stik  

med jeres film. 
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          Firmasangen med Christina Boelskifte 

	

Eventbureauet Himmelstrup Event ApS præsenterer Firmasangen med Christina Boelskifte. 

Christina Boelskifte er en af landets mest erfarne sang coaches og har tidligere været korsangerinde for bl.a. 

Thomas Helmig, Sanne Salomonsen og Nik & Jay. I dag arrangerer Christina musikevents for firmaer. 

Få jeres helt egen unikke firmasang med Christina. 

Firmasangen er intens, anderledes og unik teambuilding, der sætter stemmer, musik og samarbejdet mellem 
deltagerne på prøve.  
Men det er ikke bare teambuilding – det er er også udvikling af jeres organisation. 
Jeres medarbejdere skal nemlig sætte egne ord på deres arbejdsplads og fortæller hvorfor netop I og deres 
arbejdspladsen er speciel og hvad den betyder for dem. Således kommer alle til at skubbe i samme retning. 

Inden selve aktiviteten komponereres findes der en velkendt melodi som jeres sang skrives til – eller vi kan 
komponere jeres helt unikke melodi. 

Forløbet styres af Christina Boelskifte, som hjælper deltagerne igennem dagens forløb mod målet – at få jeres egen 
unikke og super fede firmasang. 

I mindre hold arbejder deltagerne med arbejdspladsens værdier og finder frem til hvorfor virksomheden er et godt 
sted at arbejde. Ud fra værdierne skrives der både vers og omkvæd til den nye firmasang. 

Sangen synges af alle i et stort fællesskabende kor 

Når teksterne er blevet skarpe, øves hele sangen i et stort "We Are The World" kor, og igennem både sjovt og hårdt 
arbejde, får alle deltagerne ejerskab over den nye sang. 

Firmasangen er en værdibaseret, sjov og intens musikalsk teambuilding, hvor det er deltagerne og den skabende 
kraft der er i fokus. Christina har en fantastisk energi og evne til at få alle med – også dem som måske troede de 
ikke havde lyst til at synge. 
 

Logistik: Firmasangen varer ca. 2,5 time. Workshoppen skal foregå i et rum med plads til bevægelse og der skal 
være grupperum. Kunden skal stille med passende AV-udstyr.  

Deltagerantal: Firmasangen kan afvikles op til ca. 150 deltagere. 

Planlægning: Workshoppen udvikles til kundens behov. Christina kontakter kunden på forhånd og laver alle aftaler.  

 
Se video hvor Christina laver gospel workshop HER  

 
Udtalelse fra tidligere Statsminister Helle Thorning Schmidt: 
"Vi vil gerne takke for et fantastisk og professionelt indslag. Christina leverede med sit smittende, glade væsen, en 
stor indsats for at gøre aftenen til en succes. Så tusinde tak for en god oplevelse." 
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