
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillhör ni den partyglada skara livsglada människor som helst av allt tillbringar 
tiden på nattklubb? Eller älskar ni dagens musik i hemlighet och önskar att ni var 
kanske 20–30 år yngre? Med låtar som sitter som ett spjut i dansnerven, bjuder vi 
på Club Music Challenge. Här tar vi pulsen på klubbmusiken – en fartfylld 
helkväll med god mat och en halsbrytande musiktävling! 
 
Club Music Challenge får middagsgästerna att ryckas med i dagens högoktaniga dansmusik. 
Aktiviteten bjuder dessutom på flera tävlingsmoment som engagerar och entusiasmerar 
deltagarna. En suverän DJ står för underhållningen och konferencierskapet. Med en äkta 
passion för nutida dansmusik bjuder hon gästerna på en intensiv inblick i dagens moderna 
klubbhemligheter. 
 
Tre moment 
Club Music Challenge genomförs mellan rätterna och är uppdelad i tre olika moment med 
följande innehåll: 

 Club Music Match Game – live från scenen, där vi parar ihop klubblåtar med bilder. 
 Club Dance Crossword – ett kryss där vi botaniserar bland klubbvideor vi vet att vi har 

sett men inte var. 
 Club Quiz – här relaterar vi ett av tre svarsalternativ till de aktuella hits som levereras 

live. 

Givetvis får alla danssugna närhelst de önskar visa sina färdigheter runt borden med sina egna 
moves. Domaren är i allra högsta grad påverkbar och alla överraskande eller snygga utspel kan ge 
välförtjänta stilpoäng! 
 
Hår och smink 
För att skapa rätt stämning och ge alla samma förutsättningar ikläs alla moderna peruker med 
tydlig klubbanknytning. Med detta attribut elimineras alla eventuella mentala hinder för att inta – 
och kanske äga – dansgolvet. 
 
Dance Club Champions 
Efter kaffet koras det vinnande laget i Club Music Challenge. Vinnarna får ta emot pris och 
hyllningar på scenen. The DJ fortsätter sedan att spela under kvällen. Festen har bara börjat! 
Cluc Music Challenge är en glädjefylld kvällsaktivitet som genom tävlingsmomenten lyfter till 
oanade höjder, perfekt för grupper med god koll på de aktuella musikstilarna. 

 


