
Nye underholdninskonsepter på
Nedre Berg Gård

TEAMBUILDING
"KORSLAGET"  Bygd på TV2 suksessen der kjente artister jobber sammen med en gruppe og 
skaper et sangkor! 
"SKAL VI DANSE” Vi lager et utdrag fra suksessen der en eller flere får instruksjoner og 
opplæring fra de professjonelle danserne fra TV showet. 
Allsang Dette er et konsept basert på “Allsang på Grensen”. Hvor alle kan være med å skape en 
magisk stemning.
TAR DU UTFORDRINGEN? Gi sjefen, jubilanten eller en av de ansatte en utfordring! Den
utvalgte blir bydd opp til dans av en kjent danser. Dette til stor glede for publikumet, som ikke vet 
at personen i forkant har fått privattimer med danseren. Overraskelsen blir derfor stor da 
personen kan briljere på dansegulvet.

DINNERSHOW
CØNTRY Et western medley med kjente norske og utlandske låter. Et humoristisk shownummer 
med herlig fart og spennende låt sammensetning. Passer fint til en ”Country aften” og kan lett 
kombineres med Line dance kurs for gjestene i forkant av eventet.
ROCK ’n’ roll Her er det virkelig mulighet for å rocke dansefoten og synge med i et britisk rock 
inspirert, 20 minutter langt fyrverkeri av et medley. Her får du fantastisk sang kombinert med rå
dans. Dette medleyet gir et adrenalinkick som bare må oppleves!
PARTY MEDLEY Tittelen snakker for seg selv. Her er det partystemning fra første sekund, med 
norske og svenske partylåter, mye fart og enda mer humor.
ABBASHOW Melodi Grand Prix, Mamma Mia filmen og nå sist musikalen på Folketeatret.
ABBA feberen er over landet! Her har vi vårt eget lille potpurri av kjente og
udødelige sanger. Sing along og bli underholdt av et glitrende showmedley med fantastisk dyktige 
sangere og dansere med glimt i øyet og som kan underholde!

SHOW
RHYTHM m/Mia Gundersen Spektakulært sceneshow med landets beste ballroom dansere sett 
fra TV2 ”Skal vi danse”. Sammen med MIA, spesialkomponert musikk og kostymer laget av landets 
beste designere, blir dette en helaften med mye rytmer, fantastiske kostymer, nydelig sang og 
energifylt dans. Showet kan deles opp i mindre deler og passer derfor utmerket som et helaften 
show i 2 akter, eller som et Dinnershow.

TEAMAKVELDER
CASINO / James Bond aften En glamorøs og glitrende gallakveld! Lokalet bygges om til et 
Vegas Casino med Roulettebord, Texas Holdem og andre Pokerspill. Bond og Bondpiker i lokalet. 
Playboy vertinner. Mange gode og kjente slagere fra James Bond filmene blandes sammen i en 
nydelig atmosfære av sang, dans og kostymer. 
BACK TO THE 80´s Med tupert og kreppet hår, frekke neon fargede klær, skulderputer og med 
sin glampop og synt musikk. 
AND THE WINNER IS... Den røde løperen rulles ut og pyntede gjester i smoking og lange kjoler 
blir fotografert foran boards. Inne i lokalet venter champagne og vertinner som følger gjestene inn 
til plassene sine. Fra
scenen står kvelden konferansier og presenterer kveldens første pris utdeler.Vinneren er…
CLOSE-UP!ILLUSJONER ’Nærmagi’ med sine overraskende og uforklarlig triks rett foran øynene 
dine, eller i dine egne hender. Dette er illusjoner uten store kasser og sceniske effekter, men med 
bare en enkel kortstokk, noen mynter, eller et hvilket som helst annet objekt. Her er ingen røyk, 
lyseffekter eller distraherende elementer; bare to hender og den reneste magi.


