Snaphanerne.com
Teambuilding, kick-off og indholdsrige firmaoplevelser!

Snaphaneaktiviteter
i Helsingør
Vi tilbyder levende og informative opgaver, events og
oplevelser, lige fra en times varighed til et fuldt dagsprogram. Dette tilrettelægger vi meget gerne sammen med
jer således, at programmet skræddersyes og tilpasses lige
netop jeres firma! Vi har altid veloplagte og glade instruktører på hver opgave for at sikre en nærværende og god
oplevelse for alle deltagere. Vi følger jer fra første kontakt
til arrangementets afslutning. Lad os tage hånd om dit
næste arrangement!

Aktiviteter med
kulturelt indhold
“Snaphanerunden”
med dansk indhold eller som noget nyt:
Med mere internationalt indhold for jeres
udenlandske gæster!
Sjov, indholdsrig og anderledes opgave, hvor
alle kan være med. Turen går rundt udendørs
ved Kronborg og i det ældste af Helsingør by.
Luk computeren, brug fantasien og leg jer
tilbage i tiden. Samarbejd om at finde poster
og løse forskellige opgaver på “runden”. Vores
populæreste aktivitet, som kan varieres helt
efter jer! Ideelt for udenlandske gæster eller
fx tilrettelagt som en Walk and Talk tur.
Tid: fra ca. 1½ time til ca. 3½ time
Deltagerantal: 15-300 personer
Rekvirer mere info og priser

Skattejagt på Kronborg Slot

“Kronborg By Night”

På en af Danmarks historiske seværdigheder,
nemlig Kronborg Slot (på UNESCO’s liste over
World Heritage Sites), arrangerer vi “Eventyr
på Kronborg” (skattejagt). Skattejagten foregår
både indendørs og udendørs. Holdene skal
undervejs finde poster og løse opgaver.
På skattejagten besøges Kasematterne,
De Kongelige værelser, Dansesalen og Slotskirken. Udendørs ledes der efter poster på
Kronborgs enorme fæstningsværk.
Også ideelt for udenlandske gæster.

En eksklusiv og aktiv oplevelsesrunde på Kronborg Slot, hvor man undervejs på fantasifuld vis
kort får fortalt slottets historie. Arrangeres uden
for slottes normale åbningstid. Et samarbejde
mellem Kronborg Slot og Snaphanerne tilegnet
den noget større gruppe evt. i forbindelse med
efterfølgende middag på Kronborg Slot. Ideelt for
udenlandske gæster. Også mulig iklædt festtøj og
festsko! Smuk, indholdsrig og uforglemmelig!

Tid: ca. 2½ time
Deltagerantal: 15-300 personer
Rekvirer mere info og priser

Tid: 1-1½ time
Deltagerantal: 60-300 personer
Rekvirer mere info og priser
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Team-dynamik &
kommunikation

Aktiviteter med
power og manifestation

Behov for facilitering i forbindelse med
mødet/konferencen?

Nyt: Haka dans

Vi samarbejder med en stærk og engageret facilitator med mange
års erfaring fra erhvervslivet med bl.a. rådgivning og vejledning
omkring ledelse og performance. Focus er på dialog, sparring og på
hvordan alles kompetencer kommer i spil. Og naturligvis opgaven:
forretningen, hvordan får vi den bedste business med motiverede
mennesker, som kan li’ det de laver! Forløbet og hvad I præcist
ønsker at opnå aftales nærmere, evt. med et besøg hos jer.

– den gamle, traditionelle, maoriske krigs- dansekunst. Med rytme,
stemme og bevægelse bygger vi en ny forståelse af grupper i firmaet;
en platform for autencitet, mod og ægte kommunikation. Dansen binder
deltagerne sammen på en sjov og kraftfuld måde. Haka-dansen fra
New Zealand er bedst kendt udført af rugby teamet: The All Blacks.
Oplev en forrygende energigivende workshop med vores autentiske og
professionelle danser fra Maori-stammen.
En helt uforglemmelig, stærk og samlende oplevelse, alle kan være med!
Tid: Ca. 1 time
Deltagerantal: fra 20-300 personer
Rekvirer mere info og priser
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Aktiviteter med
lidt mere sjov og
ballade ...
Nyt:
“Hvordan skal det lyde?”
Musikkonkurrencen, som giver den perfekte start
på aftenen. Hold mod hold sættes jeres musikkundskaber på prøve på en måde, som ikke
hænger en enkelt deltager ud, da hele holdet
skal indgå i konkurrencen. Billeder, tekst og
musik anvendes. Til slut hylder vi de mere eller
mindre værdige vindere! Vi vover at love en hel
del grin! OBS: Vi bruger altid LIVE musik.
Tid: 1½ time
Deltagerantal: fra 30-70 personer

The Beach (sommer)
Fx Strandspil – bygge sandskulptur
– kajakstafet – stand up paddle board
– Fatbikes
Tid 1½ - 2 timer
Deltagerantal: fra 20-60 personer

Nyt:
Sjov cirkeltræning
udendørs
Alle kan deltage uanset fysik, øvelserne
tilpasses, og vi opdeler efter niveau. Kom
med ud, få vind i håret og pulsen op med en
sprudlende glad og inspirerende instruktør.
Tid: 1-1½ time inkl. stretch
Deltagerantal: fra 20-70 personer

Custom made
aktiviteter
Fandt du ikke hvad du søgte, kontakt os for
flere ideer! Vi blander og sammensætter gerne
aktiviteterne til et skræddersyet program lige
netop til jer!
Af øvrige ideer til aktiviteter kan vi fx nævne:
• INSTALLATIONSKUNST i naturen, strand
eller skov
• CYKLE: Alm. cykler, MTB eller Fatbikes
• HAVKAJAK eller Sit on Top kajakker
• YOGA, indendørs og udendørs
Bemærk, at alle vores aktiviteter kan
tilrettelægges på dansk eller engelsk.
Antal deltagere er ca. minimum antal.
Vi modtager også meget gerne store
grupper! Vi har afholdt arrangement for
3.000 personer på tværs af Øresund på
én og samme dag!
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