QuizKampen
Tempofylld frågetävling om hitsen, divorna och showbiz

I lag får ni här chansen att visa vilka som kan sin musik- och nutidshistoria bäst.
Frågorna spänner över många decennier och ett brett spektra av populärmusikens
genres. Här blir alla lika delaktiga och det utlovas skratt, håll igång och WOW!!!
Ett perfekt brejk i konferensen där ni till gungskön och glädjefylld musik får svara
på kluriga frågor, lösa rebusar, fnissa, digga och minnas. Det här skrattfyllda
eventet är lika mysigt som underhållande att ha före, under eller efter middagen.

I QuizKampn ingår alltid:

QuizKampen Bas

QuizKampen Grande

• Två(!) presentatörer
• Musikanläggning
• Internatonell musik (eng) som val
• Bus och tokiga uppdrag för lagen
• Lånerekvisita för musiklekar

Indelade i lag från 4 till 6
personer tävlar ni genom
att bl a svara på frågor i en
musikalisk resa där våra två
duktiga värdar presenterar
klurigheter om popmusik,
schalgers, filmmusik och en
rad sk gamla godingar.

Mer av en musikfest, vi
gör helt enkelt quizen lite
festligere med:

Bonuspoäng ges till snygga luftgitarrsolon, skön sing along, hopprepsmimning
och träffsäkra bandimitationer.

Tävlingsmomenten innehåller även sing along, luftgitarr, galna imitationer, dans
och annat bus som ger lagen
större chans att vinna den
prestigefyllda QuizKampen.
Tävlingstid: 1,5 timme
Pris: 7 500 kr för tillfället*

Upplevelse Samarbete

Klurighet

Fysiskt
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• presentatör i smoking
• extra lagutmaningar
• microfoner för sing along
• anläggning med extra puls
• pris till vinnande lag
• mingelmusik i 2 timmar
Tävlingstid: 2,0 timmar
Pris: Begär offert
Tävlingen bygger på lagsamarbete och vi
rekommenderar att den inte göras individuellt.
* Förutsätter aktivitet inom Stockholms Län
och att det finns elekticitet på plats.
Presentatören Thomas Walldén kommer ta er med
på en galen resa i musikens förlovade land.

