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Tillhör ni de som har fantastiska minnen från 80-talets dansgolv, med låtar som 
Stayin’ Alive, YMCA och Daddy Cool? Låtar som alltid får stämningen på topp 
och dansfebern att passera 40-gradersstrecket. Denna kväll får ni chansen att 
återuppleva gårdagens dansmusik, blandat med god mat och dryck – och en 

halsbrytande musiktävling! Liveband eller DJ står för musiken. 
 
Glittrig middag med underhållning och engagemang 
Disco Inferno får middagsgästerna att ryckas med i de svängande och glammiga låtarna från 
förr. Kvällen bjuder dessutom på flera tävlingsmoment som engagerar och entusiasmerar 
deltagarna. En riktig discogrupp eller DJ står för underhållningen och konferencierskapet. Med 
en äkta discopassion bjuds gästerna på en stimulerande återblick till 80-talets glittriga dansgolv.  
 
Tre tävlingsmoment 
Disco Inferno genomförs mellan rätterna och är uppdelad i tre olika moment: 

•  Disco Match Making Game – live från bandet alt DJ, där vi parar ihop discolåtar/bilder. 
•  Disco Dance Crossword – ett kryss där vi botaniserar bland  klassiska discovideofilmer. 
• Disco Quiz – här relaterar vi ett av tre svarsalternativ till de aktuella discohitsen – live.  

 
Paljetter och glamperuk 
För att skapa rätt stämning ikläs alla glittriga glamperuker (en perukmodell per team), boa och 
glasögon med tydlig disco-anknytning. Med detta attribut elimineras alla eventuella mentala 
hinder för att inta – och kanske äga dansgolvet. 

 
… eller utklädning med Discotema 
Ett alternativ till våra discoattribut ovan är att deltagarna i god tid inför festen får info om att det 
ska vara en festkväll med discotema (utklädning). Varför inte dela ut pris till bäst utklädda? 
 
Disco Champions 
Efter kaffet koras det vinnande laget i Disco Inferno. Vinnarna får ta emot pris och hyllningar på 
scenen. Bandet/DJ fortsätter sedan att spela under kvällen. Festen har bara börjat! 
 
Disco Inferno – är en glädjefylld aktivitet som genom tävlingsmomenten lyfter till oanade höjder. 
Se länk 70 pers: https://youtu.be/Phmx_Cgnaj
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