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FORKÆL DINE MEDARBEJDERE ELLER KUNDER...

IDÉER TIL KOMMENDE FIRMAARRANGEMENTER
Nu er det endelig tid til at forkæle medarbejdere og kunder igen. Så hvad med en inspirerende aften i 
godt selskab med Lindy Aldahl, en musikalsk oplevelse med Tørfisk eller et brag af en julefrokost?
Vi hjælper dig med det perfekte arrangement - har du yderligere spørgsmål eller specielle ønsker ring til 
Annette Gramvad på telefon 26 70 38 81.

Fredag den 18. juni
Kl. 19.30 foredrag med

LINDY ALDAHL
Kendt fra TV programmet Rigtige mænd. 

Han fortæller med sin humoristiske charme 
om sin forvandling, fra usund livsstil til en 

hverdag med sund kost og motion. 

Dørene åbnes kl. 17.30.
Her får i anvist jeres pladser.

Vi har anrettet en superlækker buffet.
Der kan købe drikkelse i baren eller for- 

udbestilles, så det bliver serveret ved bordet.
I pausen er der mulighed for kaffe, te og kage.

Pris buffet og foredrag kun 379.-

SUND 
LIVSSTIL

VÆGTTAB

RIGTIGE 

MÆND

Torsdag den 12. august kl. 17.30
40 års jubilæumskoncert med

TØRFISK
Siden 1981 har Tørfisk leveret soundtracket 
til Vestjylland og hører til blandt de allerbed-

ste i Danmark til at forene irsk-inspireret 
folkemusik med egene kompositioner.

Koncerten krydres med røverhistorier og 
underholdning på topplan.

Altid med stor spilleglæde, glimt i øjet 
og en typisk vestjysk charme.

Dørene åbnes kl. 17.30.
Her får i anvist jeres pladser.

Vi har anrettet en superlækker buffet.
Der kan købe drikkelse i baren eller for- 

udbestilles, så det bliver serveret ved bordet.
I pausen er der mulighed for kaffe, te og kage.

Koncerten starter kl. 20.00.

Pris buffet og koncert kun 495.-

Lørdag den 27. november kl. 17.30 
JULEFROKOST

Vi har julepyntet Støberiet for at skabe 
den helt rette julestemning.

Vores kok har kræset for den helt rigtige 
store lækre julebuffet, hvor der er alt i 

hjemmelavede specialiteter.

Musikalsk underholdning af

THE BOSS
Er du til Bruce Springsteen?

Så er du også til THE BOSS Bandet!
Det er det eneste i Nordeuropa,

der udelukkende spiller kataloget fra 
Springsteen’s mange klassikere og store hits.

Pris julefrokost 
og koncert kun 495.-


