
 
 
 
Varför bara bli underhållen när man aktivt kan delta i underhållningen? Det är precis vad 
Sing a longkvällen på Säröhus handlar om. I en lättsam musiktävling som framförs av vår 
konferencier skapar vi tillsammans en medryckande och engagerande middag. Aktiviteten 
uppmanar till sång och dans som verkligen kommer att bryta isen och skapa en härlig 
stämning.  
 
Underhållande blandning 
Denna musikaliska underhållning bjuder på igenkännande musik vilken ligger till grunden för 
en energifylld middag och ett lagom svårt musikquiz. Det viktigaste är underhållningsvärdet 
av bra musik där vi tillsammans skapar allsång!  
 
Upplägg 
Konferenciern leder de tre delarna framåt med hjälp av bildskärmen där videos tillsammans 
med sångtexter ger deltagarna alla förutsättningar att sjunga 
med och ryckas loss till blandad musik!  
Middagens moment är uppdelat i tre set:  
- Sing a long ”Match” Vi öppnar med en lättsam 

matchmaking! Här ska ni matcha musiken med bilder på 
storbildsduken. Naturligtvis med lättsam allsång!  

- Sing a long ”Cross”. Till kända hits dansar vi loss med 
en och annan Travolta-move. Här kör vi dunderhits så som YMCA, Daddy Cool och Rivers 
of Babylon! Korsord och Sing a long med musikvideos. Vilket ord saknas? 

- Sing a long ”Mixed Tape Vi  botaniserar i klassiska låtar som verkligen tar middagen i 
mål. Queen, Whitney Houston, Spice Girls, Journey är bara några av artisterna som spelas 
under detta moment.    

 
Avslutning 
Vi avslutar middagen med att det vinnande teamet får komma fram och motta pris till övriga 
deltagarnas jubel. Även priset för bästa insats delas ut där teamet med högst energi får 
glänsa. 
  
Ingår 
- Kördator 
- Spelet Sing a long 
- Konferencier  
- Produktion av företagsbrandad presentation 
- Företagsbrandade spelplaner 
- Pokaler till samtliga i det vinnande laget 
- Transporter och resor 
 
Ingår ej: 
- Bildskärm, projektor och PA (Kan erbjudas ifall det inte finns befintligt på Säröhus) 


