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RefrängjaktenRefrängjaktenRefrängjaktenRefrängjakten 

Underhållning och tävling som sätter deltagarnas stämband och musikkunskap på 

prov. Våra artister sjunger en vers, när gästerna kan refrängen är det bara att 

ställa sig upp och sjunga. Vi blandar gamla och nya låtar för att 

att visa vad de kan. Gruppindelningen anpassas efter sällskapets storlek.

Musikquiz Musikquiz Musikquiz Musikquiz  

Här testar ni era kunskaper i musik. Låtarna är blandade och det ryms både 

gammalt och nytt. Det gäller för de tävlande att ha koll på artister, l

Beroende på sällskapets storlek delas man upp i grupper och sedan bär det av.

Körövning 

Värme- glädje -energi. 

Sång har en djup förankring i oss människor. Sång i grupp ger både inre utveckling och 
som att utvecklas tillsammans. Våra duktiga 

temat på konferensen eller festen. En ordentlig energihöjare av rang!

HAR DU KOLL?HAR DU KOLL?HAR DU KOLL?HAR DU KOLL?    
 

Har du koll? Är en frågetävling i allmänbildning. Vet du t.ex. vad Elton John 
Egentligen heter? Eller vad Syd Rhodesia heter idag?
 

Här delas sällskapet in i 1-5 olika lag beroende på sällskapets storlek

Frågorna är indelade i 6st kategorier t.ex. underhållning, film, artistnamn, Europas huvudstäder 

etc. Kategorierna kan variera enligt önskemål. Utöver de 6 kategorierna finns 2st chan

som vi kan preparera med frågor om det aktuella företaget för att se vad de tävlande kan om sin 

arbetsgivare. Om man är riktigt vågad finns även en Dubbelchans där man kan satsa sina poäng 

och antingen dubbla dem eller förlora dem helt.

 

 
För mer information och tips, besök vår hemsida

Tel vx: +46 31-708 06 88, Fax: +46 31
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Underhållning och tävling som sätter deltagarnas stämband och musikkunskap på 

prov. Våra artister sjunger en vers, när gästerna kan refrängen är det bara att 

ställa sig upp och sjunga. Vi blandar gamla och nya låtar för att alla skall få tillfälle 

att visa vad de kan. Gruppindelningen anpassas efter sällskapets storlek. 

Här testar ni era kunskaper i musik. Låtarna är blandade och det ryms både 

gammalt och nytt. Det gäller för de tävlande att ha koll på artister, låtnamn och år. 

Beroende på sällskapets storlek delas man upp i grupper och sedan bär det av. 

Sång har en djup förankring i oss människor. Sång i grupp ger både inre utveckling och 
som att utvecklas tillsammans. Våra duktiga körledare letar fram låtar som passar 

temat på konferensen eller festen. En ordentlig energihöjare av rang! 

Har du koll? Är en frågetävling i allmänbildning. Vet du t.ex. vad Elton John  
Eller vad Syd Rhodesia heter idag? 

5 olika lag beroende på sällskapets storlek 

Frågorna är indelade i 6st kategorier t.ex. underhållning, film, artistnamn, Europas huvudstäder 

Kategorierna kan variera enligt önskemål. Utöver de 6 kategorierna finns 2st chanslådor 

som vi kan preparera med frågor om det aktuella företaget för att se vad de tävlande kan om sin 

arbetsgivare. Om man är riktigt vågad finns även en Dubbelchans där man kan satsa sina poäng 

och antingen dubbla dem eller förlora dem helt. 

formation och tips, besök vår hemsida 

708 06 88, Fax: +46 31-708 06 86, E-mail:info@nojesvardarna.se
www.nojesvardarna.se 

 

Sång har en djup förankring i oss människor. Sång i grupp ger både inre utveckling och 

Frågorna är indelade i 6st kategorier t.ex. underhållning, film, artistnamn, Europas huvudstäder 

slådor 

som vi kan preparera med frågor om det aktuella företaget för att se vad de tävlande kan om sin 

arbetsgivare. Om man är riktigt vågad finns även en Dubbelchans där man kan satsa sina poäng 

info@nojesvardarna.se  


