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Snaphaneaktiviteter
i København
Vi tilbyder levende og informative opgaver, events og oplevelser, lige fra en times
varighed til et fuldt dagsprogram. Dette tilrettelægger vi meget gerne sammen
med jer således, at programmet skræddersyes og tilpasses lige netop jeres
firma! Vi har altid veloplagte og glade instruktører på hver opgave for at sikre en
nærværende og god oplevelse for alle deltagere. Vi følger jer fra første kontakt til
arrangementets afslutning. Lad os tage hånd om dit næste arrangement!

Aktiviteter med kulturelt indhold
Skattejagt i De Kongelige Repræsentationslokaler
på Christiansborg Slot og på Slotsholmen
Vi har den store fornøjelse at kunne arrangere en “Historisk Opdagelsesrejse”
(skattejagt) i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot. En
opgave alle kan være med på. Deltagerne (inddelt i hold) besøger undervejs i
jagten på opgaveløsningerne: De Kongelige Repræsentationslokaler, ruinerne af
Absalons Borg, Det Kongelige Festkøkken og udendørsområdet omkring slottet
(Slotsholmen). Opgaven er en lille oplevelsesrig rejse i historien på en sjov og
lærerig måde, som også er egnet til dine internationale kunder. Nyd slottet, rejs
med i historien og brug fantasien på vores “Historisk Opdagelsesrejse” på det
smukke slot. Vinderholdet overrækkes naturligvis en præmie af Snaphanerne
ved afslutningen.
Tid: ca. 2½ time. Deltagerantal: 15-300 personer.
Arrangeres hele året og tilbydes på dansk og engelsk.
Rekvirer mere info og priser.
Vi kan mod et ekstra gebyr få slottet holdt ekstraordinært
åbent uden for normal åbningstid.
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Nyt:
“Snaphanerunden med Smag”

“Snaphanerunden”
På snaphanerunderne inddeles deltagerne i
hold og sendes rundt i det ældste København,
hvor vi leger os tilbage i tiden. Vi besøger bl.a.
udendørs-området omkring Christiansborg Slot,
Rundetårn og Gråbrødre Torv. Ønskes det, kan vi
lægge et besøg ind i fx Rundetårn eller i Nyhavn.
I opgaverne indgår bemandede poster med
aktiviteter som fx en smagsprøvepost. Vi går ad
de mindre gader og stræder. Opgaverne er fyldt
med spændende historie om konger, snaphaner,
krige, handel osv. Når alle holds points er talt
op, udnævnes vinderholdet, som får overleveret
en præmie af os. Da Snaphanerunderne er
udendørsaktiviteter, kan de stort set arrangeres
hele døgnet/året rundt, blot deltagerne er klædt
på til det. Følg med og se byen på en anden
måde!
Tid: fra ca.1½ time til ca. 3 timer
Deltagerantal: 15-300 personer
Rekvirer mere info og priser
Tilbydes på dansk og engelsk

Vi tager elementer af vores populære “Snaphanerunden” i København og kombinerer den
med forskellige smagsoplevelser undervejs, vælg
selv om vi skal lægge 2-3 eller flere smagsposter
ind i “Snaphanerunden”. En hyggelig måde at
se og lære noget nyt af byen og dens historie
på, samtidig med at sulten og tørsten stilles
undervejs på sjove steder. Vi tilrettelægger
programmet ud fra jeres tid og ønsker!
Smagsposter kan fx være Tapas, vin, kaffe og
kage, grøntboden, bolchemageri eller øl på en
af de ældste Københavner kneiper.
Tid: fra ca.1½ time til ca. 3 timer
Deltagerantal: fra 15-300 personer
Rekvirer mere info og priser
Tilbydes på dansk og engelsk
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Team-dynamik &
kommunikation
H.C. Andersen eventyr og
skuespil
Som et særligt tilvalg er det nu muligt at få H.C
Andersens verdenskendte fortællinger med i jeres
arrangement. Et oplagt valg også for udenlandske
gæster. En professionel skuespiller fremfører ét
af hans eventyr, hvor som helst, fx i det gamle
Hofteater på Chr. Borg, i Bibliotekshaven eller i
jeres konferencesal.
I kan også vælge selv at skulle være ‘aktive’ og
blive kastet ud i forskellige skuespiløvelser der
har fokus på krop, stemme, kommunikation,
samarbejde – og et lille drys sjov og ballade.
Helt sikkert noget der bryder isen og de vante
roller. Kan tilrettelægges i forhold til jeres tema
på konferencen.

Øvrige aktiviteter
Smuk, ung operasang
Hvorfor ikke afslutte fx Skattejagten på Christiansborg Slot med et par forrygende flotte og
smukke numre operasang? Eller som et lille
show under middagen på hotellet eller i frimaet.
Vores operasangerinde synger alt; lige fra lettere
opera til det helt klassiske. Hun blander gerne lidt
sjov og ballade ind i sin optræden.
Tid: fra 20 minutter til en hel aften

Dette kan stå alene, eller fx kombineres som en
station på vores populære Snaphanerunde.
Tid: fra ½-1½ eller flere timer
Deltagerantal: fra ca. 15 Tilbydes på dansk og engelsk

Facilitering
Behov for facilitering i forbindelse med mødet/
konferencen? Vi samarbejder med en stærk og
engageret facilitator med mange års erfaring fra
erhvervslivet med bl.a. rådgivning og vejledning
omkring ledelse og performance. Focus er på
dialog, sparring og på hvordan alles kompetencer
kommer i spil. Og naturligvis opgaven: forretningen, hvordan får vi den bedste business med
motiverede mennesker, som kan li’ det de laver!
Forløbet, og hvad I præcist ønsker at opnå,
aftales nærmere evt. med et besøg hos jer.

Custom made
aktiviteter
Fandt du ikke hvad du søgte, kontakt os for
flere ideer!
Vi blander og sammensætter gerne aktiviteterne
til et skræddersyet program lige netop til jer!
Og vi er gerne behjælpelige med transport som
bus, Kanaltursbåd eller RIB båd fx til og fra
aktiviteterne
Bemærk, at alle vores aktiviteter kan tilrettelægges på dansk eller engelsk. Antal deltagere
er ca. minimum antal. Vi modtager også meget
gerne store grupper! Vi har afholdt arrangement
for 3.000 personer på tværs af Øresund på
én og samme dag!
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