
Med næsten 20 års erfaring med at designe værdifulde events for virksomheder er eventbureauet  
Himmelstrup Events et troværdigt navn inden for udbud af teamaktiviteter. 

Vi har specialiseret os i en række teamaktiviteter, der bruger film som redskaber til læring.  
I er sammen på en anderledes måde end traditionel teambuilding og får konkrete produkter med hjem. 
Vores aktiviteter er seriøse og lærerige, baseret på jeres faglige tema, men også super underholdende.  
I lærer om jeres organisation, mens I har det sjovt! 

Vores film aktiviteter kulminerer altid i et underholdende award show, der fejrer jer.  
Således kan I også bruge os som underholdning, hvis I slutter dagen af med en fest. 

Sammen med Skanderborg Park skaber vi optimale rammer til jeres vigtige medarbejder dag.  

I denne pdf kan du se teamaktiviteter, som vi arrangerer på Skanderborg Park. 

Vi glæder os til at høre fra jer!

Søger I nye relevante måder at aktivere og motivere jeres medarbejdere? 

www.himmelstrupevents.dk

FIRMADAGE PÅ SKANDERBORG PARK

http://www.himmelstrupevents.dk


NEWSROOM
CNN for 1 dag - I producerer egne nyhedsudsendelser om jer selv

Fra ide til egne film på én enkelt dag og det handler om jer 
Filmteambuilding

I lærer endnu mere om jer selv, når I laver egne film. fx. om jeres jeres værdier, grøn omstilling, kultur  
- eller reklamefilm om hvorfor I er verdens sejeste firma. Alt er muligt med vores filmkoncept! 
 
I bliver rigtige filmhold med instruktører, kameramænd, runnere, ressissører, skuespillere osv.  
I udtænker, planlægger og optager film, hvorefter prof.  filmklippere redigerer jeres rå optagelser til rigtige film.  
 
Efter 3 timers redigering inviterer vi jer til et kæmpe award show, hvor I ser filmene og vinderne kåres. 
 
En unik dag med faglighed, team work og sjove oplevelser. Med plads og roller til alle, foran eller bag kameraet.  
 
3 timer for op til 40 pers. kr. 25.000,- ex moms. Pr. ekstra pers. kr. 550,-.  
Inkl. skræddersyet award show på 25 - 35 min. Inkl. 5 award statuetter. 
 
Se hvordan filmteambuilding foregår her når Telenor laver egne film.

I fortæller sjove historier om jeres virksomhed, når I laver nyhedsudsendelser - inspireret af TV2 News.  
2 studieværter binder udsendelsen sammen og viderestiller til jeres rapportere, sporten, vejret, indslag fra 
udlandet. Og værterne leverer naturligvis breaking news med vilde historier om jer.  
 
I producerer selv alt - > redaktion, studieværter, rapportere, kameramænd. I arbejder på green screenes, og 
sættes ind i virtuelle nyhedsstudier og steder I vil rapportere fra - selv fra månen.  
Jeres optagelser bliver efter deadline redigeret til rigtige udsendelser af professionelle filmfolk. 

Efter 3 timers redigering inviterer vi jer til award show, hvor I ser jeres udsendelser og vinderne kåres.  
 
3 timer for 40 pers. kr. 30.000,- ex moms. Pr. ekstra pers. kr. 650,-  
Inkl. green screens og 30 - 40 min. skræddersyet award show med 5 award statuetter. 
 
Se NEWSROOM her hvor Styrelsen for Arbejdsmarked laver egne nyheder.

https://vimeo.com/689619651
https://vimeo.com/764063965


I “Grønne film” laver I egne film med jeres forslag til hvad I konkret kan gøre i jeres hverdag for at møde  
udfordringen med den grønne omstilling. Med film bliver det til tider luftige begreb grøn omstilling jordnært. 

Dagen er inspirerende og sjov. Her er ingen løftede pegefingre. Jeres film kan fx. tage udgangspunkt i jeres CRS 
strategi og handle om fx minimere brug af papir, genanvendelse af plastik, minimering af madspild etc.  

I udtænker og optager selv jeres film, hvorefter prof. filmfolk redigerer dem. Vi slutter med et award show, hvor  
vi ser alle jeres filmforslag og der kåres vindere i forskellige kategorier. 

Eventet kan indledes med et foredrag eller en workshop om bæredygtighed, grøn omstilling mv.  
Himmelstrup Events har kontakt til inspirerende foredragsholdere, som brænder for emnet og arbejder med  
grøn omstilling professionelt. 

3 timer for 30 pers. fra kr. 25.000,- ex moms. Pr. ekstra person kr. 550,- 

Grønne film

Agent 00Jer
Shaken Not Stirred - Hemmelige agenter for en dag!

Det bliver en vild team dag, når I indspiller jeres egne seje agentfilm, inspireret af James Bond & Mission Impossible.  
Vi giver vi jer en spændende introduktion i filmproduktion og 30 min. stuntkursus, så I kan lave fede kamp/skyde scener.   
 
I står selv for alt - > instruktører, kameramænd, manuskriptforfattere, set designere, make up artist og  skuespillere.  
Når I har optaget jeres film, overtager prof.  filmfolk materialet og laver rigtige agentfilm med effekter og fed musik.  
 
Efter 3 timers redigering inviterer vi jer til et kæmpe award show, hvor I ser jeres film og vindere kåres med statuetter. 
 
En hæsblæsende dag med film, action og sjove oplevelser. Og med plads og roller til alle, foran eller bag kameraet. 
 
3,5 - 4  timer for 30 pers. kr. 30.000,- ex. moms. Pr. ekstra person kr. 600,-  
inkl. 30 min. stunt kursus, award show og statuetter. 
 
Se hvordan Novo Nordisk lavede egne agentfilm her 

Få de jeres gode ideer om jeres grønne omstilling frem i lyset… 

https://vimeo.com/665977913


Firmasangen handler ikke om film men om musik, sang - og jeres stemmer.  
På bare 3 timer skaber I jeres helt egen firmasang, som I skriver til en allerede kendt melodi.  
En unik sang som fortæller historien om jeres arbejdsplads og hvorfor den er særlig og speciel for jer. 
 
Vi sender jer en professionel sangcoach, som hjælper jer med at sætte ord på jer selv i en sangtekst.  
Coachen får alle involveret og giver alle lyst til at synge med – særligt de, der er nervøse ved at synge. 

Efter blot 3 timer står I med jeres egen sang - en sang som giver jer stolthed, fællesskab og retning. 

2,5 - 3 timer for 50 pers. kr. 17.000,- ex moms. Pr. ekstra person kr. 350,-  Max 200 deltagere. 
Vi kan komponere en unik melodi til jeres sang fra kr. 15.000,- 

Firmasangen

Cut The Crap - Filmteambuilding light
Skær ind til benet og fortæl hvem I er - og det skal bare gå hurtigt! 

I Cut The Crap laver I også film om jer selv. Men enten har I ikke tid til vores lange udgave eller I ønsker  
en opgave, som i særlig grad udfordrer jer på ultra kort deadline og effektivt teamwork. 
 
I får et 15 min. opgave brief og har derefter 1 time til lave 45 sek. elevatortale film om jer selv.  
Film hvor I skærer ind til benet, fortæller hvem I er og hvordan I skiller jer ud som virksomhed. 
Prof. filmfolk redigerer de rå optagelser. I får filmene 3 timer efter I har afleveret optagelser til os.  
I kan selv vise filmene eller tilkøbe vores skræddersyede award show som vi afvikler. 
 
1,5 time for 40 pers. kr. 18.000,- ex. moms. Pr. ekstra person kr. 375,-  
Award show kan tilkøbes for kr. 8.000,-  
 
Se hvordan Cut The Crap foregår her når L’Oreal laver egne film.

Soundtracket til jeres samarbejde 

https://vimeo.com/665977913


Kontakt os

                 

Mads Himmelstrup 
mads@himmelstrupevents.dk 

m. 26 71 19 49

         

Sabine Devantier 
sabine@himmelstrupevents.dk 

m. 23 95 84 42

Til en uforpligtende snak om jeres ønsker og behov…
 - så kvitterer vi med et gratis tilbud  
til jeres medarbejderdag på Skanderborg Park. 

mailto:mads@himmesltrupevents.dk?subject=Henvendelse%20fra%20vigtig%20kunde
mailto:sabine@himmelstrupevents.dk?subject=Henvendelse%20fra%20vigtig%20kunde

