


Den Gode Historie
Midgaard Events arrangementer tager udgangspunkt i Den Gode Historie, der som rød tråd binder teambuilding, konkurrence og 

fest sammen. Midgaard Events dygtige aktører bidrager via spil og indleven til at gøre indholdet levende og spændende. 

For alle Midgaard Events arrangementer gør det sig gældende, at alle kan være med, og alle skal have det sjovt. Det er ikke vores 

formål at bryde deltagernes grænser – men snarere at udfordre deres evner, og give dem en sjov og ikke mindst mindeværdig 

fælles oplevelse i et fantastisk og unikt univers.

Eventyr
Teambuilding blandt riddere og elvere

…For tyve år siden indtog den frygtelige trold Styg Frydenborg 

skoven og fordrev alle de gode. Folk flygtede, og skoven blev 

siden en mørk plet på landkortet. Kongens bestræbelser på at 

fordrive Styg er alle endt i katastrofe, og nu kan kun den gamle 

troldmand Gandalf, med hjælp fra en gruppe brave eventyrere, 

redde skoven og genoprette fred og ro.

                                        

Mordmysterier 
Underholdende middag hvor alle er detektiver

…Don Alphonso har samlet alle de øvrige mafia familier til en 

hyggelig afskedsfest. Han vil trække sig tilbage fra det 

kriminelle liv, vie sig de nære ting og familien, og samtidig 

overdrage sit blomstrende kasino til yngre kræfter. Men et 

nederdrægtigt mordforsøg på Don rammer hans aller næreste, 

og nu skal både god efterforskning af mordgåden og kasinospil 

afgøre, hvem der skal overtage Casino Fortuna.

                                        

Fest
Temafester med handling i filmens verden

…Midt i festlighederne høres skyderi, og op på scenen træder 8 

skurke som taget ud af James Bond filmene – Det erfares 

hurtigt, at alle gæster i salen i virkeligheden holdes som gidsler 

under påskud af festligheder, hvilket tjenernes russiske 

officersuniformer og de lidt for flirtende serveringspiger kunne 

have forvarslet. En af dealerne i Casinoet smider skjorten og 

med en rap replik er hjælpen på vej. Der er lagt op til et festligt 

stuntshow på scenen med selveste James Bond.

Action
Spænding og efterforskning i den virkelige verden

…En hæsblæsende menneskejagt gennem Københavns gader, i 

forsøget på at befri den kidnappede direktør mens uret tikker, 

og tiden rinder ud. Historien bringer deltagerne igennem 

gennem et karikeret kriminelt miljø med korrupte politikere, 

importerede glædespiger, smuglere og andre suspekte personer 

– og ender med at alles kræfter er nødvendige for at få befriet 

direktøren.



Mød Midgaard Event

Cases

Med afsæt i kundens behov…

Vores afsæt er altid en grundig behovsafdækning og afklaring af, hvad Midgaard Event skal stå for, og hvilke aspekter af 

arrangementet kunden selv klarer. Vi er således meget fleksible, og er lige så gerne total- som delleverandører. Vi skaber eventen i 

samklang. 

…skræddersyer vi forløbet...

Som kunde er du altid velkommen at kontakte os og få vejledning. Vi arbejder ud fra åben proces og vor værdier er grundlaget.

2 5 0  å r s  j u b i l æ u m

n y t t i g e  s a g e r

Raadvad ønskede at sammenflette deres 250 års jubilæum med 

lanceringen af produktnyheder samt formidling af marketing- og 

kommunikationsplanen for de væsentligste indkøbere i Danmark. 

Vi fandt hurtigt ud af vi ville tænke "udaf boksen", og efter et 

indledende salgsforløb blev vi enige at tage udgangspunkt i 

mordmysteriet Logemiddagen. Det blev en historie, hvor 

gæsterne i bedste da Vinci stil oplevede Rådvads 250 årige 

historie i jagten på at opklare mordet på stormesteren.

“Midgaard Event, “Logemiddagen” og forløbet op til, levede til 

fulde op til forventningerne. Selvom det var med en vis spænding 

jeg så frem til dagen og det noget utraditionelle forløb, synes 

både gæsterne og jeg at det var en stor succes, en særdeles 

forløsende succes. Jeg anbefaler med glæde Midgaard Event til 

andre."

Post Danmarks personaleafdeling planlagde et kursus for 

afdelingsledere. Som afbræk ønskede de et udendørs forløb 

med udfordrende teamwork, der kunne evalueres på, og 

samtidig var underholdende. Resultatet blev udformningen af 

konceptet ”Det Hemmelige Brev”, hvor deltagerne i et 

eventyrligt rollespilsunivers skal bringe et brev til tiden, og 

undervejs involveres i efterforskningsdrama om baronens 

nærmeste.

”Utroligt at man kan få voksne mennesker til at lege så meget 

med, imponerende at se de mange andre sider af kollegerne. Og 

sikke en oplevelse at styrte rundt i skoven med sværd, mel og 

fuglefrø. Super arrangeret og rigtig god indlevelse af Midgaard 

Event.”

Klar Tale 

Vi siger tingene som 

de er.

Samklang

Dine succeskriterier 

bliver vores 

målsætning.

Fokus

Det er i detaljen den 

største succes skal 

skabes.

Opsøge Ansvar 

 Vi identificerer 

udfordringer og finder 

løsninger.

Vækst

Vi tænker ud af 

boksen.

Resultatskabende

Vi leverer resultater, 

ikke bare løse idéer.

...og I træder ind i en verden med eventyrlige resultater.

Vi leverer unikke oplevelser for unikke kunder, og vi vil måles på resultaterne.



MIDGAARD EVENT ApS

Tlf: 33 23 95 75
Email: info@mev.dk 

Finansforbundet
Det at få lov til som voksen at lege er helt fantastisk. For selvom det er 
leg, så er der masser at læring i det. Rollespil er på en gang samarbejde, 
strategiske overvejelser, energi, overraskende og knald hamrende sjovt, 
hvis man tør give slip på de stive former.

Telia Networks A/S
...Aldrig har jeg fået så mange positive tilbagemeldinger for at det 
havde været en rigtig god dag. Det skal prøves igen en anden gang...

Post Danmmark
Det var skide godt (undskyld udtrykket) - en herlig dag. Adrenalinen 
pumpede og det gjorde det også efterfølgende da vi talte sammen om 
dagens oplevelser. Tak for kampen!!!

NOKIA Danmark A/S
...MIDGAARD EVENT formåede på en meget professionel og respektfuld 
måde at få det indre barn frem i deltagerne. Resultatet blev en 
oplevelse som alle husker og stadig - her mere end en måned efter - 
ligger i folks baghoved når de arbejder sammen i hverdagen…

Novo Nordisk A/S
Vores forventninger til Midgaard Event blev indfriet på en yderst positiv 
måde. Aktiviteterne var både spændende og lærerige, hvilket vi sætter 
pris på! Vi vil give vores bedste anbefalinger herfra.

LEGO
Midgaard Event er altid klar med gode ideer og alternative tilgange. Det 
er god underholdning gennemført med stil og engagement. Midgaard 
Event kan i høj grad anbefales.

Novozymes A/S
Vi havde en SUPER dag! Kinesere, japanere, amerikanere, englændere, 
tyskere, schweizere og danskere kunne være sammen på lige fod - det 
sørgede ME for. Ingen blev holdt ude - alle kunne deltage på deres egne 
præmisser - rullestol, gravid, doven, negativ - alle MÅTTE deltage for 
egen og holdets skyld - DØDSKÆGT!!!!!!!!!!!!!!

NOVO A/S
...Arrangementet var en overvældende succes for alle deltagerne. Alle 
var 100% optaget af spillet og de mange sjove udfordringer som det 
indebærer. Vi kan på det varmeste anbefale Midgaard Event...

Danisco A/S
Vi sætter pris på teambuilding-arrangementer og har efterhånden prøvet 
lidt af hvert. "Baron Bartholdys Antikvitets-auktion" ligger helt klart 
øverst på skalaen. ...Folk lagde simpelthen mere energi i mødet dagen 
efter...
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