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Trubadur 
En klassiker som aldrig är fel! 
Ombordspelning, ev. allsång & snapsvisor 
under middagen. Härlig trubadur-
underhållning från kaffet fram till hemkomst. 
Repertoar som anpassas efter publik & 
förutsättningar. 

Självklart kan man önska låtar. 

8 000 KR INKL. LJUD & TRANSPORTER 

 

Duo 
Tvåmannaband. Ombordspelning, ev. 
allsång & snapsvisor under middagen. Härlig 
duo underhållning från kaffet fram till 
hemkomst, kanske spontandans om så 
önskas!? Repertoar som anpassas efter 
publik & förutsättningar. Självklart kan man 
önska låtar. 

14 000 KR INKL. LJUD & TRANSPORTER 

 

Trio 
Tremannaband. Samma uppläggs-
möjligheter som ovan men med mer 
party/dans efter middagen! 
Ombordspelning, ev. allsång & snapsvisor 
under middagen. Härlig underhållning/party 
/dans från kaffet fram till hemkomst. 
Repertoar som anpassas efter publik & 
förutsättningar. Självklart kan man önska 
låtar. 

22 000 KR INKL. LJUD & TRANSPORTER 

DJ 
Erfaren Dj med bred repertoar som alltid 
anpassar låtval efter publik, förutsättningar 
och önskemål. Dansparty med bred 
blandad musik eller med musikstil efter 
begäran. Allt går att ordna! 

8 500 KR INKL. LJUD, LJUS & TRANSPORTER 

DJ med live saxofonist 
Klubb, lounge, party extra de luxe! Erfaren Dj 
med bred repertoar, svängig saxofonist som 
alltid anpassar låtval efter publik, 
förutsättningar och önskemål. 

Dansparty med bred blandad musik eller 
med musikstil efter begäran. Allt går att 
ordna! 

16 000 KR INKL. LJUD, LJUS & TRANSPORTER 

Musiktävling/Quiz ”Hur skall det låta” 
En härligt humoristisk, kul musiktävling byggd 
på ”Så skall det låta”, ”Dobidoo” m.m. 

Sång, musik, aktivitet, fakta och massor av 
humor samt självklar stenhårda följdfrågor. 
Denna tävling är en garanterad 
stämningshöjare som passar alla åldrar. 

Här tävlar man lagvis, bordsvis eller vad som 
passar. Enkel, lättsam tävling med en artist 
som passar alla! Brukar passa bäst till kaffet. 

PRIS PER TÄVLING. EN PER TUR. 
ENDAST TÄVLING: 7 500 KR 
MED MINGEL, MIDDAG OCH TRUBADUR 
EFTERÅT: 9 900 KR 
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”Schlagerkampen” 
En härligt humoristisk, kul musiktävling byggd 
på ”Så skall det låta”, ”Dobidoo” m.m. 
Sång, schlagermusik, aktivitet, fakta och 
massor av humor samt självklar stenhårda 
följdfrågor. Denna tävling är en garanterad 
stämningshöjare som passar alla åldrar. Här 
tävlar man lagvis, bordsvis eller vad som 
passar. Enkel, lättsam tävling med en artist 
som passar alla! Brukar passa bäst till kaffet. 

PRIS PER TÄVLING. EN PER TUR. 
ENDAST TÄVLING: 7 500 KR 
MED MINGEL, MIDDAG OCH TRUBADUR 
EFTERÅT: 9 900 KR 

Magikväll  
En helkväll i magins & humorns tecken med 
professionell magiker/trollkarl. Close up 
magi/mingel vid ankomst, ordunderhållning 
samt ev. scenshow med massor av magisk 
humor om plats finns! Kombineras gärna 
med trubadur eller DJ! 

EN MAGIKER: 12 500 KR (UTAN LJUD) 
MAGIKER + DJ ELLER TRUBADUR: 19 900KR 
INKL. LJUD & TRANSPORTER 

Startime 
Enmansmiddagsshow med sång, musik & 
humor! T.ex. inslag av rock, pop, schlager 
musiktävling, 70-80 tal m.m. Välkomstmusik 
när gästerna kommer, kul middagsshow-
inslag under middagen med avslutnings-
show till kaffet. Nu är stämningen på topp! 
Kan avslutas med trubadur eller DJ efter 
önskemål. Mingel, middagsshow & ev. 
efteråt! 

MINGEL & MIDDAGSSHOW: 15 000 KR 
MED DJ ELLER TRUBADUR EFTERÅT: 
19 900 KR INKL. LJUD & TRANSPORTER 

 

All Star Night 
Tvåmansmiddagsshow med sång, musik & 
humor! (manlig & kvinnlig artist!) T.ex. inslag 
av rock, pop, schlagermusiktävling, 70-80 tal 
m.m. Välkomstmusik när gästerna kommer, 
kul middagsshowinslag under middagen 
med avslutningsshow till kaffet. 

Nu är stämningen på topp! Kan avslutas 
med trubadur eller DJ efter önskemål. 
Mingel, middagsshow & ev. efteråt! 

MINGEL & MIDDAGSSHOW: 25 000 KR 
MED DJ ELLER TRUBADUR EFTERÅT: 
31 500 KR INKL. LJUD & TRANSPORTER 

Karaoke 
Karaokekväll med professionell värd höjer 
stämningen på varje fest! Ren karaokekväll 
eller kanske som kul tävlingsinslag!? 

KARAOKEKVÄLL: 9 900 KR 
KARAOKE SAMT DJ 16 000 KR 
ENDAST KARAOKEANLÄGGNING UTAN 
VÄRD 5 900 KR INKL. LEV. & MONTERING 
(VARDAGAR, ARBETSTID) 

Jazz 
Mingel & välkomstunderhållning, ev. inslag 
under middag. Svängig kaffeunderhållning! 
Härligt svängig jazz som verkligen förgyller 
ett arrangemang! 

DUO: 14 500 KR 
TRIO: 18 500 KR 
KVARTETT: 23 000 KR 
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Dragspelare 
Perfekt båtunderhåll med skärgårdskänsla! 
Ombordspelning, middagsinslag, allsång 
m.m. 

6 000 KR 

Pianoentertainer 
Mingel & välkomstunderhållning, härlig 
bakgrundsmusik under middag samt lyxig 
kaffeunderhållning. Sång, piano & stämning. 

9 000 KR 

Stråk-kvartett 
Härligt klassiskt stråkinslag till mingel samt 
kaffet!? Klassiska låtar eller modernare i 
stråktolkning. Snyggt, stiligt & exklusivt! Finns 
även som solo, duo & trio men en kvartett är 
det ultimata. 

19 500 KR 

Ljudanläggning ”Spotify rigg” 
Mixer, 1 mikrofon, 2 högtalare & stativ, kabel 
för dator/telefon/padda. Upp till 80 pers. 
Större anläggning efter offert! 

4 000 KR INKL. LEV. & MONTERING 
(VARDAGAR, ARBETSTID) 

Skeppsmord & mysterier 
En komisk och spännande pusseldeckare i 
båtsmiljö, framförd av professionella 
skådespelare. Här kan du själv påverka hur 
nya intriger uppstår, pakter bildas, teorier tar 
form...Skeppsmord bjuder på en afton med 
musik, mysterier, spänning, komedi - och 
garanterat nya samtalsämnen! 3-4 
skådespelare, pris efter antal gäster. 
Middagsmenyer till skådespelarna 
tillkommer! 

PRISEXEMPEL: 20 PERSONER 23 500 KR. 
DÄREFTER 300 KR PER EXTRA PERSON. 

Provningar 
Choklad, vin, öl, sprit, ost, matolja, 
charkuterier m.m alternativen är många & 
kul! Upplev en smakupplevelse tillsammans 
med en erfaren expert som berättar allt ni 
behöver veta och lite därtill om tillverkning, 
historia, smaker härlig inlevelse med ändå 
med glimten i ögat!  

Engagerande, intressant & utbildande 
provning av utvalda produkter där ni kan 
välja inriktning. Grundpris för er provare/ 
expert, sedan tillkommer valda råvaror samt 
de tillbehör som behövs just för er. 

9 500 KR 

Kända artister 
Boka in en överraskningsshow med en av 
Sveriges folkkära artister som underhållning 
på er båttur! Charlotte Perelli, Alcazar, Petra 
Marklund, Orup, Linda Bengtzing, Magnus 
Carlsson, Shirley Clamp, Robert Wells, Nanne 
Grönwall, Sanna Nielsen, Martin Stenmark, 
Petter, E-type, Pernilla Wahlgren m.m. 
Singback solo med bra ljudanläggning eller 
med bra liveband! 

PRIS EFTER OFFERT 

Stand-up, Konferencier, Föreläsare 
Här har vi de flesta artisterna som vi snabbt 
kan föreslå & offerera. Samt mycket mer.. 
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Miss Marine and Friends 
Gästerna anländer och under fördrinken 
bjuder “Miss Marine “, tillsammans med sina 
matroskollegor era gäster på den bästa 
skärgårds- och sjömansmusiken från 40-
talets sjömansvisor, från Taube och Monica Z 
till Christina Aguilera och moderna hits. 
Repertoaren kan anpassas för svensk såväl 
som internationell publik. 

Under middagen återvänder Miss marine 
and friends (om så önskas) vid 1-3 tillfällen 
för att bjuda på marin musik med interaktiva 
moment och ett musik quiz med marint 
tema. Är gästerna internationella kan quizen 
inriktas på svensk musik och Sverige 
(självklart är då ABBA representerat). 
Gruppen avslutar middagsunderhållningen 
med ett fartfyllt set som får igång en härlig 
feststämning som får gästerna att dansa 
och sjunga med! 

FR. 29 000 KR INKL. LJUD, LJUS & 
TRANSPORTER 

Made in Sweden 
Made in Sweden - är ett showkoncept som i 
grunden hyllar den svenska populärmusiken. 
I en kombination av humor, musik och 
interaktivitet blir resultatet mycket festliga 
och medryckande nummer, med en publik 
som är med på noterna! Showen framförs 
av två till fyra rutinerade artister, som alla 
har en lång erfarenhet bakom sig från bl a 
Wallmans, melodifestivalsammanhang samt 
div. musikaler på Stockholms privatteatrar 
mm.  

Numren är varierade med sång, dans och 
lite galenskap. Kort sagt; Sverige hyllas på 
längden, tvären och höjden i ett explosivt 
tempo med glimten i ögat. Med fartfyllda 
inhopp mellan rätterna och en härlig 
avslutningsshow till kaffet där något inslag 
alltid specialskrivs. En av Sveriges absolut 
bästa middagsshower! Svenskt & 
internationellt koncept finns! 

TVÅMANNASHOW: 27 000 KR 
LJUD, LJUS & TEKNIK: 10 000 KR 
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Dinner Comedy med Ricardo Ausin 
Musiker, komiker & skådespelare i ett! En 
mycket populär middagsunderhållare som 
bjuder på en unik underhållning. Baserat på 
sång, musik & massa humor! Denna 
mångbegåvade artist bjuder på ett härligt 
humör och kul varierande underhållning 
från mingel till avslutning till kaffet. Musik, 
sång, allsång, spex, lite aktivitet och massor 
av humor. Den perfekta blandningen av 
stand up & musik. Lägger gärna in lite 
detaljer om sällskapet och företaget m.m. i 
uppträdandet. Vill man så kan han även 
infiltrera sällskapet i början som tex. en riktigt 
klantig servitör, mycket kul och populärt 
inslag! En av Stockholms absolut bästa 
enmansunderhållare. Svenskt & 
internationellt koncept finns! 

20 000 KR  
LJUD, LJUS & TEKNIK: 6 500 KR  

 

Dj med Saxofonist 
Lägg till en saxofonist till er Dj! Öka känslan, 
svänget & intrycket med att lägga till ett 
liveinstrument till den bokade Dj´n!! En härlig 
livekänsla ger det där lilla extra till 
dansgolvet och fördubblar helhetsintrycket 

DJ 8 500 KR - SAXOFONIST 7 500 KR INKL. 
LJUD, LJUS & TEKNIK UPP TILL 100 PERS. 

Marcus Frenell 
Marcus Frenell är en sångare/showartist och 
musiker som började sin bana på Cabaret 
Lorensberg i Göteborg som 19 åring. Efter 
det har han turnerat på heltid med diverse 
koncept i hela landet på klubbar, båtar, 
restauranger och olika företagsevents. Allt 
från som solist, showgrupp, band, trubadur. 
Nu med över 16 års erfarenhet av 
nöjesbranschen. Låt Marcus stå för 
underhållningen under ert arrangemang! 

Där kan han hjälpa er med: 

• Välkomstmusik till fördrinken. 

• Showinslag under middagen & kaffet 

• Musiktävlingar, frågesporter 

• Allsång & konferencier jobb 

• Dansen på kvällen 

Kul showinslag mellan rätterna under en 
middag med en härlig avslutningsshow till 
kaffet, alltid med mycket humor och känsla! 
Olika teman, artister, upplägg, här kan allt 
hända! Sinatra, Elvis, 70-80-tal, 2000-tal, 
disco, rock, schlager m.m. Showerna 
anpassas efter kund & önskemål. Helkväll 
eller bara enstaka inslag, allt är möjligt.  

Svenskt & internationellt koncept finns! 

13 500 KR INKL. LJUD, LJUS & TRANSPORTER 

  

 


