
TEAMBUILDING & DINNERGAMES
PÅ OG OMKRING AAMANNS KØKKEN & EVENT

- VARIGHED KAN TILPASSES JERES SPECIFIKKE ARRANGEMENT-



CHAIN REACTION 
Varighed: 1-4 timer 
Location: Aamanns Køkken & Event eller nærområde
Udendørs eller Indendørs: Kan leveres både som indendørs og udendørs koncept

FRA SILO-TÆNKNING TIL OPMÆRKSOMHED PÅ DET FÆLLES MÅL
Gør op med med silo-tænkningen i jeres organisation - og skab fornyet fokus på jeres fælles mål!  
Med Chain Reaction er det fælles mål omdrejningspunktet, når alle hold både skal levere resultater hver for sig – og samtidig
arbejde sammen – for at skabe en enorm og alsidig kædereaktion!

Alle hold har kravspecifikationer, som de skal leve op til, og der vil typisk opstå et behov for at fokusere på sig selv. Men
efterhånden bliver det tydeligt, at hvis den samlede kædereaktion skal fungere, så er et fælles samarbejde på tværs, en absolut
nødvendighed.

STORM P–MASKINEN SOM TEAMBUILDING
En multifunktionel ”Storm P” maskine skal flytte den fælles energi fra A-Z, og kreativiteten kommer i dén grad i spil, når gamle
materialer får nyt liv, og bowlingkugler, boksehandsker, skibsklokker mv. pludselig skal indgå i en dynamisk kæde af energi –
fra hold til hold.

Forløbet består af en planlægningsfase, hvor holdene indbyrdes skal planlægge og kommunikere – efterfulgt af en
realiseringsfase, hvor teori møder praksis.
Reaktionen igangsættes af hold 1 og skal holdes i live hele vejen til det allersidste hold.
Alle har brug for hjælp fra hinanden, hvis anstrengelserne skal bære frugt.

VIL KÆDEREAKTIONEN NÅ SIN DESTINATION OG FÅR HELE GRUPPEN SUCCES?
Omstillingsparathed og løsningsfokus bliver udfordret, når teorierne fra tegnebrættet møder realiteterne i praksis. Siloerne må
nedbrydes, når holdene, udover at løse egne specifikke udfordringer, også hele tiden er nødt til at arbejde på tværs for at nå det
fælles mål.
Chain Reaction udstiller både vigtigheden af klar kommunikation og gode overleveringer i en travl hverdag, og viser, hvor vigtigt
det er, at alle teams og afdelinger kommunikerer og arbejder sammen på tværs.



MONEY TALKS
Varighed: 2-4 timer 
Location: Hvor som helst. Afhænger af deltagerantal. Kan med fordel afvikles i Langelinie parken med efterfølgende bådtur til Aamanns. 
Udendørs eller Indendørs: Udendørs

MÅ DEN TYKKESTE TEGNEBOG VINDE! 
Målet er at få pengene til at yngle, når I hold mod hold kæmper i en række udfordrende og alsidige samarbejdsaktiviteter. Kort
fortalt er fokus på, at omdanne holdets startkapital til en formue. Samtidig er der konstant byttehandler, væddemål og
strategiske alliancer i spil.

Money Talks er et energifyldt og dynamisk teambuilding-koncept, hvor alle aktiviteter stiller krav til kommunikation, klog
rollefordeling, strategisk forståelse, gennemtænkt samarbejde og taktiske forhandlinger. Og på hvert hold vil der være behov
for løbende at afstemme strategier, roller og i øvrigt disponere bedst muligt med holdets kontantbeholdning.

HVEM ER DE BEDSTE KREJLERE – OG HOLDSPILLERE?
Udover at konkurrere på teamwork, må I stræbe efter at være de bedste krejlere og de snedigste købmænd. Det sker først og
fremmest ved at klare de udfordrende teambuilding-aktiviteter bedst muligt som hold – men også ved at satse, skabe alliancer
og forhandle jer gennem udfordringerne. Alle deltagernes talenter og kompetencer skal i brug for at stå som vinderhold til sidst.

Klimakset på Money Talks opstår i den hæsblæsende finale, der giver mulighed for at vende op og ned på stillingen lige til det
sidste. Først når finalen er afgjort, er det holdet med den tykkeste tegnebog, der kan lade sig kåre som dagens absolutte
vinderhold.

Som afslutning afholdes der en præmieoverrækkelse, hvor vinderholdet kåres og hyldes. Desuden udnævnes ‘Dagens Krejler’
for den individuelle præstation.



AROUND THE WORLD
Varighed: 1 - 3 timer
Location: Aamanns Køkken & Event
Udendørs eller Indendørs: Kan leveres både som indendørs og udendørs koncept

PERFEKT ENERGIBREAK TIL MØDEDAGEN
Konceptet er skræddersyet til at foregå i jeres konferencelokale og kan sættes op og ryddes væk på kort tid. Derfor er det et
oplagt valg hvis I kun har kort tid til at få et sjovt og sammenrystende energibreak i jeres mødedag.

LAND I SIGTE!
I ’Around The World’ bliver jeres lokale omdannet til en tre-mastet skonnert og jeres hold til en broget besætning matroser.
Med jeres telefoner som guide og til lyden af mågeskrig og bølgeskvulp i lokalet, sendes I på en jordomsejling rundt i verdens
spændende historie og særprægede kulturer! På hver af de mange destinationer møder I teamudfordringer, gåder og kryptiske
opgaver – og I skal hele tiden tage beslutninger og vurdere tilvalg og fravalg, som har konsekvenser for jeres rejse.
Hver beslutning har indflydelse på jeres resultater, og for at gå i land på de vigtige destinationer, skal koder først knækkes og
mysterier skal løses.

ALLE TALENTER I SPIL
Variationen af opgaver udfordrer alle talenter på holdet og spænder over geografiske- og landespecifikke spørgsmål såvel som
kreative fotoopgaver, musikalske udfordringer, paratviden og billedlig forståelse. Blandt romtønder, flaskeposter og gamle
søkort skal I løse de mange forskelligartede opgaver for at komme videre på jeres færd over verdenshavene. Dette
teambuilding-arrangement vil med garanti sætte gang i lattermusklerne.
Jordomrejsens nøjagtige design bliver tilpasset stedets fysiske rammer og åbner op for, at deltagerne kan lade sig rive med af
spillets univers og eventyrlige ramme.

FÅ SKRÆDDERSYET SPILLET MED JERES EGET INDHOLD
Som noget ekstra kan vi, mod et tillæg til prisen, skræddersy ‘Around The World’ til netop jeres indhold.
Dette er oplagt hvis I ønsker jeres egen identitet implementeret i udfordringerne.

Tillægsprisen for et skræddersyet Round The World er DKR. 3.900,00 ekskl. moms for 12 opgaver.



KUFFERTMYSTERIET 
Varighed: 60-75  min.
Location: Aamanns Køkken & Event
Udendørs eller Indendørs: Er skabt som indendørs koncept men kan afholdes udendørs hvis vejret er godt.

SOM ET ESCAPE ROOM – I EN KUFFERT
Kuffertmysteriet er opbygget som et klassisk escape room mysterium… men i stedet for et lukket rum, kan I sidde omkring
mødebordet med jeres kuffert og det er i dennes indhold at hele mysteriet ligger. Og I kan opklare sagen lige dér.

Kuffertmysteriet er oplagt som et energi break i mødedagen eller konferencen.

LØS MYSTERIET OM DEN MYSTISKE KUFFERT
En gammel kuffert er dukket op, fundet på et hotelværelse. Glemt og gemt bag badeværelsesspejlet i 20 år. Et anonymt tip har
ledt til kuffertens opdagelse, og ifølge den anonyme kilde var den tiltænkt et giftangreb, som aldrig blev fuldført.
Detonatorens selvudløser er indstillet til max 20 år. Det er nu op til jeres efterforskningshold at få detoneret bomben på sikker
vis inden tiden løber ud - og I skal naturligvis finde ud af, hvem der står bag. Men hvor skulle giften udløses? Hvornår skulle det
ske? Og hvorfor? Der er mange ubesvarede spørgsmål, som efterforskningsholdet skal optrevle før mysteriet om den efterladte
kuffert er løst.
Det største mysterie ved kufferten er, at der intet mystisk er ved den…!? Den er tilsyneladende blot pakket med toilettaske,
sommertøj, aviser, yatzy spil, billetter, mv. til et hyggeligt hotelophold et sted i Danmark.

STOP KATASTROFEN INDEN TIDEN UDLØBER
Fokus for dette forløb er holdsamarbejde og kommunikation med afsæt i ”Escape Room” tematikken. Jeres hold er en gruppe
efterforskere, og det er jeres opgave at stoppe katastrofen inden det er for sent.
Kuffertmysteriet kan løses omkring møde- eller middagsbordet og vikler deltagerne ind i et mystisk univers af gåder, fakta og
fiktion fra en svunden tid.

Det samlede vinderhold findes først og fremmest ved både at have løst mysteriet indenfor deadline – men hvis flere hold klarer
opgaven, vil det være det hold, som har løst delopgaverne bedst, der kåres som vinder til sidst.



TEAMBUILDING OLYMPICS
Varighed: 2-4 timer 
Location: Hvor som helst. Afhænger af deltagerantal. Kan med fordel afvikles i Langelinie parken med efterfølgende bådtur til Aamanns. 
Udendørs eller Indendørs: Udenørs

TEAMBUILDINGØVELSER I EN OLYMPISK FORTÆLLING
Med ‘Teambuilding Olympics’, bliver I udfordret i en række teambuiding-øvelser, der er pakket ind i en sportsrelateret fortælling
– stærkt inspireret af discipliner fra de olympiske og paralympiske lege.
Hold mod hold kommer I til at dyste i discipliner der både kræver kommunikation, samarbejde og holdånd. Jagten på medaljer er
intens og undervejs vil der blive brug for alle de forskellige talenter og kompetencer, som I besidder på holdet.

Sammenhold og teamwork er grundingrediensen, hvis I som hold skal stå med den samlede sejr.

ALLE KAN VÆRE MED
Trods den sportslige aura omkring Teambuilding Olympics, så er alle øvelser og discipliner skabt, så I alle kan deltage uanset
alder eller fysisk formåen. Der er roller til alle og det er i høj grad det hold, der er bedst til teamwork, der klarer sig bedst.

SJOVT OG SAMMENRYSTENDE
Disciplinerne I møder er inspireret af sportens og olympens historie – og så er de omskrevet til et skørt og anderledes format.
Der vil med garanti blive grinet meget når I bliver kastet ud i de uvante og meget anderledes team-udfordringer.

Alt efter arrangementets varighed, kan I bl.a. støde på aktiviteter som:
THE OLYMPIC HISTORY // GOAL BALL // COLLABORATION BASKET // THE TOWER OF POWER // FAIRWAY CHALLENGE //
SKISKYDNINGS-STAFETTEN

Den endelige afgørelse og fordeling af medaljer afgøres først i den store FINALE, hvor alt kan tabes eller vindes.



THE BLOODLINE
Varighed: 2-4 timer 
Location: København - indre by. Starter og slutter tæt ved Kgs. Nytorv

MYSTIK OG LEDETRÅDE I DET GAMLE KONGENS KØBENHAVN
I inviteres med på et medrivende mystik-forløb i de historiske og stemningsfyldte gader omkring Marmorkirken, Amalienborg og
Nyhavn.

JAGT SANDHEDEN OM DEN KONGELIGE SLÆGT
Med afsæt i en virkelig fortælling, skal I på jagt efter sandheden om den kongelige slægt. På den fascinerende rejse gennem
tiden, ledes I forbi fantastiske bygninger og ind i de kringlede stræder og hen til særlige historiske vartegn.

I får kryptiske ledetråde fra den mystiske slægtshistorie om kongehuset, og ved hjælp af årvågenhed, god hukommelse, logik og
teamwork, skal I opklare de fordækte historier og åbenbare sandheden.

TRÆD IND I ET ”ESCAPE ROOM” GENNEM KØBENHAVNS GAMLE HISTORIE
Forløbet er egnet til teams, der ønsker en sjov og sammenrystende ’escape room–inspireret’ skattejagt gennem de gamle
historier i indre København. Alle de skjulte detaljer i bybilledet skal, sammen med de ældgamle bykort, guide jer gennem
fortællingen.

I kommer bl.a. til at opleve Nyhavn, Amaliehaven, Amalienborg, Rundetårn, Marmorkirken, Gråbrødre Torv, Amager Torv, Vor Frue
Kirke, Christiansborg - samt en række af de mange ‘gemte og glemte’ historiske kendetegn ved København.

Den spændende finale i området omkring Nyhavn/Marmorkirken vil til sidst afsløre dagens vinderhold som behørigt kan hyldes.

Teambuildingkonceptet ”The Bloodline” kan med fordel kombineres med en lækker middag på en af vores samarbejds-
restauranter i indre København.



CITY CHALLENGE
Varighed: 1-4 timer
Location: København - indre by. Starter og slutter tæt ved Kgs. Nytorv

HÆSBLÆSENDE OG INVOLVERENDE RACE- HOLD MOD HOLD GENNEM BYEN
Kom på en involverende opdagelsesrejse mellem historiske bygninger, snørklede gader og ikoniske monumenter.
Fokus er på teamwork, holdkonkurrence, kreativitet og fælles opmærksomhed.

I City Challenge får I via jeres mobiltelefoner adgang til et univers af team-udfordringer og opgaver, der er spredt ud i byområdet
hvor I befinder jer. Spillet er GPS-styret og kan således først åbnes, når I som hold befinder jer på rette sted. I spillet får I adgang
til et interaktivt bykort samt et utal af varierende opgaver.
Udfordringerne er alsidige og kreative, og I får brug for både historisk viden, kulturel indsigt, logisk tankegang, kreative
løsninger, skæve indfald – og især: Teamwork!

UNIVERS AF KULTUR , HISTORIE OG SEVÆRDIGHEDER
Turen gennem byen tager jer ud på en spændende og underholdende opgavejagt. Undervejs møder I en lang række varierende
team-udfordringer, hvor kreativitet, samarbejde og kommunikation bliver sat i spil.
I vil bl.a. møde historiske spørgsmål, kryptiske gåder og aktive teamudfordringer. Spillet indeholder også fotoopgaver og
filmoptagelser, hvor jeres kreative talent virkelig kommer på prøve.

Som afslutning kåres vinderholdet og en præsentation af holdenes video- og fotokreationer kan vises på den afsluttende
location - eller kan eftersendes, hvis dette ønskes.

FÅ SKRÆDDERSYET SPILLET MED JERES EGET INDHOLD 
Dette er oplagt hvis I ønsker jeres egen identitet implementeret i udfordringerne. Eksempelvis kan emner fra jeres dagligdag,
jeres værdier eller jeres nye strategi indgå i opgaverne.
Eller vi kan skabe nogle sammenrystende og sociale opgaver omkring hvem der er hvem i organisationen? Vi har gode erfaringer
og sjove forslag.

Tillægsprisen for et skræddersyet City Challenge er DKR. 3.900,00 ekskl. moms for 12 opgaver.



ENERGIZERS – 60-75 MINUTTER 

V/min. 40 personer DKK 355,00 pr. person
V/min. 60 personer DKK 315,00 pr. person  

2 TIMERS TEAMBUILDING/AKTIVITETER

V/min. 40 personer DKK 550,00 pr. person
V/min. 60 personer DKK 485,00 pr. person

V/min. 90 personer DKK 425,00 pr. person
V/min. 150 personer DKK 355,00 pr. person

3 TIMERS TEAMBUILDING/AKTIVITETER

V/min. 40 personer DKK 580,00 pr. person
V/min. 60 personer DKK 515,00 pr. person

V/min. 90 personer DKK 455,00 pr. person
V/min. 150 personer DKK 385,00 pr. person

Pris pr. ekstra times teambuilding udover 3 timer DKK 35,00 pr. person

Teambuilding-prisen indeholder:
Teambuilding-arrangement, Præmier til vindende hold samt ”Dagens deltager’ , professionelle
instruktører, Humanic projektleder fra aktivitetsstart til endt aktivitetsforløb, projektteam før og efter
forløbet, Alle transportgebyrer og transporttillæg.

PRISER - TEAMBUILDING
-Alle priser er ex. moms



DINNERGAME - MUSIKQUIZ

Musikquizzen tager jer med på en musikalsk rejse gennem 5 årtier, der rummer alt fra 70’ernes
hippietoner til nutidens allerstørste popidoler.

Varighed: 45 minutter

Humøret og stemningen kommer helt i top, når musikquizzen tager jer en tur ned ad huskestræde. Vi
mindes sangtekster, melodier, filmtemaer og flere årtiers pop og rockikoner. Alt imens musikken
spiller, skal rebusser løses og koder knækkes – hold tungen lige i munden hvis du vil sikre dig titlen
som aftenens musikekspert!

Musikquizzen er festens og middagens sikre stemningssætter. Hvert bord eller hold á ca. 8 personer
dyster mod de andre om at score flest mulige point gennem musikkens mange afkroge. Hvem er
skarpest på de forskellige årtiers musik, når I skal udfordres på at huske tekster, kunstnere, årstal,
titler og filmtemaer?

Skal dansegulvet fyldes, er dette den perfekte opvarmning til at få dansefødderne i rette stemning.

NB: Musikquizzen kræver booking af DJ gennem Humanic.



DINNERGAME - SÅ’ DER BANKO!

Det klassiske bankospil, som du aldrig har set det før! Hele jeres bord skal samarbejde om at få
fuld plade. Men det bliver ikke nemt, for banko får et nyt gear af musik-indslag, trivia-spørgsmål,
lynrunder, og alverdens andre twists.

Varighed: 45 minutter

I hold á ca. 6 personer indleder I jagten på de eftertragtede præmier, som udloves løbende, og
naturligvis jagtes den fulde plade. Men nemt skal det ikke være, for vi kræver gæsternes
deltagelse, og hele holdets samarbejde for at komme i mål.

Hvor lang tid tager det for eksempel at spise en Habanero Chili? Og hvem er selskabets bedste
skytte? Ingen ved det, men det afsløres på denne skæbnesvangre aften.

Så’ Der Banko er for jer, der gerne vil lidt op af stolene, for jer, der gerne vil have gode grin, og for
jer, der gerne vil starte en fest allerede inden dansegulvet åbner.



45 MIN. DINNERGAME

Op til 50 personer                                 DKK 10.000,00
51-100 personer DKK 16.500,00

101-150 personer DKK 22.500,00
151-200 personer DKK 26.000,00

201-250 personer DKK 30.000,00
251-300 personer DKK 32.000,00 

NB: Musikquizzen kræver booking af DJ gennem Humanic
Priser fra DKK 9.500

Dinnergame-prisen indeholder:
Dinnergame, Præmier til vindende hold, professionelle instruktører, Humanic projektleder fra 
aktivitetsstart til endt aktivitetsforløb, projektteam før og efter forløbet, Alle transportgebyrer og 
transporttillæg. 

PRISER - DINNERGAME
- Alle priser er ex. moms



humanic.dk
+45 70 22 65 75

info@humanic.dk
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