
Leder I efter anderledes måder at aktivere og motivere jeres medarbejdere på? 
  
Himmelstrup Events er et kreativt eventbureau med næsten 20 års erfaring i at 
designe og afvikle værdifulde kreative events for virksomheder. 
  
Vi skaber og faciliterer medarbejder aktiviteter, der henter inspiration fra 
virksomhedens historie og dens medarbejdere. 
  
I denne pdf kan I se teamaktiviteter, vi har udviklet i Himmelstrup Events. 

Hvem er Himmelstrup Events?

www.himmelstrupevents.dk

http://www.himmelstrupevents.dk


Musikvideoer
Har I drømt om at lave jeres egne musikvideoer - nu har I chancen!

Sæt jeres firmafortælling på musik video! Frem med rockstar brillerne, de gode 
moves og det brede smil. Nu skal der indspilles musikvideoer.  
I laver selv musikvideoer, hvor I fortæller hvorfor jeres arbejdsplads er den fedeste. 

Himmelstrup Events stiller med projektleder, sangcoach og filmfotograf til at hjælpe 
jer med udfordringen. De sørger for, at I kommer godt i mål med fantastiske 
musikvideoer.

Firmasangen er jeres fortælling på sang - et soundtrack til jeres samarbejde.
Firmasangen

På bare 3 timer skaber I jeres egen firmasang, som fortæller jeres historie om hvorfor jeres 
arbejdsplads er speciel for jer. 
Vi sender  jer en professionel sangcoach, som hjælper jer med at skrive teksten og får alle 
involveret på en kærlig og respektfuld måde – særligt dem, der er er nervøse ved at synge. 

Firmasangen er en værdifuld medarbejder aktivitet og en seriøs øvelse, hvor I sætter ord på 
jer selv. Men det er også en sjov dag, hvor I kommer hinanden ved på en anderledes måde 

Fra ide til egne film på én enkelt dag og I glemmer den aldrig. 
Filmteambuilding

I laver egne film om jeres virksomhed og emner som rører sig hos jer fx. jeres værdier, 
kultur, grøn omstilling - eller reklamefilm om hvorfor I er det sejeste firma. 
I er selv instruktører, kameramænd, runnere, designere, skuespillere m.v.  
Prof. filmfolk klipper filmene og vi slutter med et kæmpe awardshow, hvor I ser alle 
jeres fede film og vi kårer vindere.  
Både faglighed og en sjov dag er i spil med gode grin og uforglemmelige øjeblikke 
mellem kolleger.  
Filmteambuilding er en aktivitet med plads og roller til alle, foran eller bag kameraet. 

Moderne, anderledes og super sjov team aktivitet om jer selv.

I fortæller sjove, skæve og skøre historier om jeres virksomhed, når I er 
nyhedsredaktioner, (inspireret af TV2 NEWS) laver nyhedsudsendelser.  
Studieværter binder nyhederne sammen. De kommenterer, viderestiller til 
rapportere, udlandskorrespondenter, sporten og vejret. I er selv redaktion, 
studieværter, rapportere, kameramænd. 
I arbejder med green screens, så I kan placere jer overalt, selv på månen:) 

Prof. filmklippere redigerer jeres rå optagelser til rigtige udsendelser. Dagen 
kulminerer i et stort award show, hvor I ser udsendelserne og vinderne kåres. 

Newsroom



Workshoppen ‘Fælles Fodslaw’
Med 2 professionelle facilitatorer.

Fælles Fodslaw skræddersys til jeres tema og giver forståelse og energi til teamet. 
Workshoppen er seriøs, men i en ramme hvor humor spiller en stor rolle.  
Der implementeres et fagligt budskab samtidig med at deltagerne har en sjov 
oplevelse. Dette forstærker budskabet. I står efter klædt på til bedre at forstå 
virksomheden og hinanden. 

I samarbejde med 2 professionelle facilitatorer definerer I rammerne for work-
shoppen, så den skræddersyes til jeres behov.

I skal redde vores planet på bare 3 timer!
Save The Planet

I “Save The Planet “skal I opfinde et koncept / skabe et produkt, som kan redde vores 
planet. Intet er umuligt! 
Når I har fundet jeres idé/koncept, skal I konceptuere den - for den skal præsenteres for 
jeres kolleger. I skal navngive den, lave logo, slogan og producere en 30 sekunders 
præsentationsvideo. Vi slutter med en præsentationsrunde, hvor teams får 2 minutter 
til at præsentere deres ide for kollegerne. 
  
Under middagen afvikles et sjovt award shows hvor de bedste ideer kåres. 
  
Evt. Kan vi lave et pitch hvor alle teams i bedste “Løvens Hule” stil får 2 min. til at pitche 
deres ide til 3 dommere. 
 

En sjov teambuilding-aktivitet hvor alle kan være med. 
The Company Challenge

Der dystes i sjove discipliner, som kræver forskellige færdigheder at gennemføre.  
Der er fokus på at alle kan gennemføre uanset fysisk formåen. Deltagerne kan opleve sjove 
discipliner som team ski, promillebriller, tovtrækning, HAKA,  stick challenge mv.   
The Company Challenge skræddersys til hver enkelt kunde og kunden vælger selv 
discipliner, som passer til deres medarbejdere. 
 
Teamspirit er et vigtigt element i vores event og teams skal lave en teamidentitet. Et stykke 
farvet stof skal bæres, der skal laves et teamslogan og kampråb. Når The Company 
Challenge er gennemført, laver vi et sjovt award show med kåringer som bedste 
teamidentitet, vildeste kampråb og vinderholdet. 

En aktivitet der viser jer lokalområdet og udfordrer jer på viden om jer selv.

Teams får en taske med kuverter med opgaver, som skal løses på forskellige tjekpoints. 
Ved tjekpoints sender teams en sms til projektlederen med et billede fra tjekpoint, før 
kuverten med den pågældende opgave må åbnes. 
Opgaverne er sjove aktive udfordringer, samt foto-og filmopgaver, hvor der skaltænkes 
ud af boksen. Opgaverne handler alle om jeres virksomhed. 

Dagen sluttes af med et sjovt award show, hvor vindere kåres. 

Før teams sendes ud, laves en visuel identitet med farvet stykke stof (bandana, armbind). 
Der skal også findes et teamnavn og et teamslogan.  

The City Challenge


