
Hvis alt og alle  
skal klappe

2007 – 2017
10 års jubilæumsmagasin 

10 år med musik, underholdning,  
oplevelser, stærke samarbejdspartnere  

og glade kunder…



De første spirer til historien om Event-Danmark 
startede tilbage i 1979, hvor jeg som 13-årig fi k mit 
første job som selskabsmusiker. Min far kørte mig 
til jobbet, og han sad tålmodigt og ventede i bilen, 
mens jeg noget nervøs gav den på alle tangenter. 
Trods nervøsiteten gik det godt, og jeg var hamren-
de stolt, da jeg igen sad i bilen med lidt klingende 
mønt i lommen. Tænk sig at få lidt lommepenge for 
at spille musik, som jeg jo bare elskede. 

Lidt anderledes var det med skolen. Den elskede jeg 
ikke, og skulle bare overstås, så jeg kunne komme 
ud at spille musik. Jeg havde ét jobønske – at blive 
fuldtidsmusiker, hvilket jeg blev i samme sekund, 
som klokken havde ringet ud til sidste time på sid-
ste skoledag. Min kontrakt med det danske skolevæ-
sen var opsagt med øjeblikkelig virkning, mens der 
i stedet blev underskrevet adskillige kontrakter på 
små spillejobs rundt omkring i landet. Jeg nød hvert 
et sekund!   

Frem til 2007 levede jeg udelukkende af at spille 
dinner- og dansemusik til små og store fester. Kun-
dernes behov for forskellig musik og underholdning 
var dog meget mere, end mine egne evner rakte til. 
Samtidig havde jeg fået et indblik i bookingverde-
nen, hvor jeg også var begyndt at få mange kontak-
ter og etablere et stærkt netværk. 

Det gav mig ideen til Event-Danmark, som jeg 
stiftede for 10 år siden, og som siden har været en 
kombination mellem et fantastisk job, oplevelser, at 
gøre mennesker glade og en livsstil. 

I starten fi k jeg lavet aftaler med nogle få musikere, 
ligesom jeg fortsat selv spillede en del. Det gør jeg i 
øvrigt fortsat den dag i dag. 
Siden starten i 2007 er det kun gået én vej. I dag har 
Event-Danmark – med ganske få undtagelser – afta-
ler med alle tænkelige danske kunstnere indenfor 
musik, underholdning og foredrag til alle målgrup-
per; børn, unge, voksne og ældre. Og er der nogle 
kunstnere, vi ikke har selvstændige aftaler med, ja, 
så kan vi sikkert skaffe dem via håndplukkede sam-
arbejdspartnere.

Det gør os i stand til at levere musik og underhold-
ning til alle typer af arrangementer; fra store uden-
dørskoncerter til intimkoncerter, stand-up, byfester, 
fi rmafester, garant- eller aktionærmøder, julefroko-
ster og privatfester.  Vores priser på kunstnerne er 
i øvrigt altid knivskarpe, så vi er på ingen måde et 
fordyrende mellemled. Tværtimod!  

At booke en kunstner til den rigtige pris, og sørge 
for det kontraktmæssige, er imidlertid næsten det 
mindste af et arrangement. Det er alt det udenom, 
hvor vi som eventfi rma for alvor skal gøre en forskel. 
Der er nemlig tusindvis af forskellige ting at tænke 
på og tage højde for, når I kaster jer ud i et arran-
gement. Alt fra lokaler, telt, lyd, lys, scene, indkøb af 
mad og drikke plus meget, meget mere… Her behø-
ver I kun at henvende jer ét sted - hos Event-Dan-
mark. Dette vel at mærke uden, at det koster ekstra. 
Dermed får I en erfaren, seriøs sparringspartner og 
tovholder helt gratis. 

Vores kunder: 
• Virksomheder

• Foreninger

• Hoteller og kroer 

• Pengeinstitutter

• Haller/koncertsale/musikhuse

• Koncertarrangører

• Borgerforeninger/byfestarrangører

• Private 

• Plus mange fl ere!  

Vores produkter: 
•  Koncertnavne – fra navne velegnet til den lille 
intimkoncert til kunstnere og bands, der kan 
indtage de helt store scener 

• Landets bedste stand-up komikere

• Foredrag med spændende personligheder  

• Hyggepianisten og festmusikeren 

• Branchens bedste DJ’s

• Alverdens fornøjelige børneunderholdning 

• Bier-, tyroler- og oktoberfester 

•  Telte, scener, borde, stole, fadølsanlæg, service plus 
alt det, der hører til et vellykket arrangement 

Det startede med 
kærlighed til musikken  



Ring på 98 10 20 00 
og få en snak om jeres arrange-

ment. Vi kan tage udgangspunkt i 
jeres konkrete ønske til en kunstner/
program, eller vi kan tage udgangs-
punkt i jeres økonomiske rammer 
til arrangementet, hvorefter vi kan 
komme med forslag til kunstner/

program.

Samtidig er den personlige kontakt meget vigtig. 
Event-Danmark er ikke et kæmpe bookingfi rma, 
hvor I hele tiden kommer til at tale med forskellige 
personer. I får én kontaktperson og ét kontaktnum-
mer. Nemt og enkelt.  

Som nævnt blev Event-Danmark stiftet i 2007. Der-
for fejrer vi i år 10 års jubilæum, og det gør vi blandt 
andet med dette jubilæumsskrift, hvor vi fortæller 
lidt om vores forskellige typer af arrangementer og 
kunstnere. 

Sidst men ikke mindst kan I også møde nogle af 
vores kunder og samarbejdspartnere. Det er nemlig 
gennem dem, vi bedst kan fortælle historien om 
Event-Danmark. En historie, vi kan love, fortsætter 
mange år endnu. 

Rigtig go’ læselyst - vi glæder os til at 
tage hul på 10 nye år. 

Gert Degn 
Indehaver Event-Danmark 



Event-Danmark er beliggende i den smukkeste na-
tur i kanten af Rold Skov i Himmerland. Det sam-
me er en af vores rigtig gode samarbejdspartnere 
gennem mange år; fantastiske Rold StorKro. Kroen 
blevet grundlagt tilbage i 1958 og kan dermed fejre 
et imponerende 60 års jubilæum næste år.

Rold StorKros beliggenhed kan næppe blive smuk-
kere. Ved foden af Rebild bakker med en betagende 
udsigt over ”ådalen” på den ene side, og tæt op ad 
skoven og bakkerne på den anden side. Krydret med 
en egen besætning af dådyr, der går og græsser. 

Indenfor er det Lars Kæp Jensen og Jørgen Peder-
sen, der står i spidsen for kroen. Det har Jørgen gjort 
siden 1970, mens Lars kom til nogle år senere. Siden 
starten har duoen været hjulpet af en engageret 
personalestab på godt 35 medarbejdere, hvoraf de 
fl este har været ansat i mange år. 

Hos Event-Danmark har vi altid været rigtig glade 
for samarbejdet med Rold StorKro – ikke mindst for-
di de har samme holdning til at give deres gæster 
en unik oplevelse. 

Vi har i årenes løb samarbejdet om mange forskelli-
ge arrangementer – fra at levere dinner- og festmu-
sik til bryllupper, konfi rmationer og fødselsdage til 
musikalske aftener med småkoncerter eller danse-
musik, samt varieret underholdning på allerhøjeste 
niveau, senest eksempelvis et yderst populært og 
totalt udsolgt arrangement med Thomas Eje.   

- Vi er utroligt glade for samarbejdet med 
Event-Danmark. Udover at vi har adgang til et kæm-
pe udvalg af musik og underholdning, der kan passe 
til alle typer af arrangementer, både store og små, 
så betyder det lige så meget, at vi altid har været 
fuldstændig trygge ved vores samarbejde. 

- Vi kan altid have fuldstændig ro i maven, når vi har 
booket noget hos Event-Danmark.  Alle aftaler bliver 
overholdt, og der er altid tænkt på det hele, selv de 
mindste detaljer, lyder det fra Jørgen Pedersen. 

Rold StorKro 

Mange års samarbejde med
en af Danmarks smukkest 
beliggende kroer

Mange års samarbejde med
Danmarks smukkest 
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Hvis Den Grønne Nøgle, 
bæredygtighed, godt køkken, tillid og pris...

HAR NOGEN SOM HELST BETYDNING FOR VALGET AT JERES 
KURSUS-STED, ER ROLD STORKRO ET GODT VALG.

I centrum af ROLD SKOV og med REBILD BAKKER NATIONALPARK som nærmeste nabo, er i sikret de 
bedst tænkelige betingelser for arbejdsro i lyse veludstyrede lokaler, et utal af muligheder* i pauserne, en 

serviceminded medarbejderstab et fremragende køkken og en yderst overkommelig pris**

43 værelser, plenum og gruppelokaler, indendørs svømmebassin, sauna, café, Panorama - restaurant,     
atriumhave, bar og betjening 24 timer. Ideelt for grupper på 10 til 40 personer. 

*Kondisti, mountainbikerute, downhill bane, kanosejlads og nabo til BS Event, arrangør af små eller
større samarbejdsopgaver, teambuilding m.m. 

** Døgnpris på enkeltværelse, fuld pension samt kaffe, frugt og kildevand kr. 1.000.00 plus moms.

Ring og få en aftale om et introduktionstilbud med 25 % rabat
(750 kr. pr. person plus moms) så vi kan lære hinanden at kende. 

INTROTILBUD 
med 25 % 

rabat

HOTEL ROLD STORKRO     VÆLDERSKOVEN 13     9520 SKØRPING     TLF. 98 375100     WWW.ROLD.DK

HOTEL ROLD STORKRO     VÆLDERSKOVEN 13     9520 SKØRPING     TLF. 98 375100     WWW.ROLD.DK
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Comwell Rebild Bakker ligger midt i den smuk-
keste nationalpark i Himmerland. I de skønneste 
omgivelser og med nogle helt fantastiske facilite-
ter – både inde og ude. Maden er skøn med masser 
af inspiration og råvarer fra den nordjyske naturs 
spisekammer, der fi ndes lige udenfor døren. Når 
der skal musik og underholdning på menuen, så er 
leverandøren Event-Danmark.  

Med en række stemningsfyldte lokaler, store som 
små, kan Comwell Rebild Bakker tilbyde de absolut 
bedste rammer for en vellykket fest. Uanset om det 
drejer sig om den private fødselsdagsfest, fi rmafe-
sten, temafesten, konfi rmationen, barnedåben eller 
den store bryllupsfest. 

Lige udenfor fi ndes der løbe-, vandre-, cykel- og 
mountainbikeruter af enhver karakter, ligesom der 
også er mulighed for at tage et spil tennis eller tage 
en dukkert i den store indendørs swimmingpool. 
Kort sagt kan Comwell Rebild Bakker ikke alene 
tilbyde fester fyldt med energi, men også et energi-
fyldt ophold fra start til slut.

Comwell Rebild Bakker har ofte brug for musik 
eller underholdning – både til deres egne arrange-
menter, og når kunderne efterspørger det til deres 

egne fester. Det er alt fra hyggepianisten til det store 
orkester, eller den sjove underholdning, der skal sikre 
et godt grin. 

- Vi har i årets løb brug for mange forskellige typer 
underholdning, og her har vi i mange år samarbej-
det med Event-Danmark, fortæller Jane Andersen, 
der er Hotelchef hos Comwell Rebild Bakker. Hun 
fortsætter: 

- Samarbejdet har altid været præget af tryghed, 
tillid og fl eksibilitet, ligesom vores korrespondance 
er præget af, at der lynhurtigt bliver taget fat om 
tingene. 

- Samtidig ved Event-Danmark også, at vi har meget 
høje krav og store forventninger til den musik og 
underholdning, vi bestiller. 

- Det betyder, at der efter et arrangement altid bliver 
fulgt op på, om vores forventninger er indfriet. De 
meget få gange vi har oplevet, at en kunstner ikke 
har leveret, det vi forventede, er der effektivt blevet 
taget hånd om det. Det er også en kæmpe tryghed, 
slutter Jane Andersen fra et af Danmarks bedste 
sportshoteller.   

Comwell Rebild Bakker 

Danmarks bedste sportshotel 
elsker god underholdning 



Med en fabelagtig udsigt over den fl otte danske 
kystlinje, refl ekterer Helnan Marselis Hotel Aarhus 
elegancen og roen fra Kattegat. Her er bølgeskvulp 
lige uden for hotellet og både skov og strand som 
nabo, samtidig med at det pulserende århusian-
ske byliv blot er nogle få minutters kørsel væk. 
Hos Event-Danmark har vi samarbejdet med det 
smukke og historiske hotel, siden vi startede for ti 
år siden. 

Helnan Marselis Hotel Aarhus er et af de mest po-
pulære hoteller i Aarhus. Smukt placeret mellem 
Marselisborg skov og badestranden ved Aarhus 
Bugten med et meget levende og maritimt miljø. 
Der er mange golfbaner lige i nærheden, og de 
mange kulturtilbud i centrum af Aarhus er kun få 
kilometer væk.

Helnan Marselis Hotel Aarhus har 163 værel-
ser, pool, sauna, nye fi tnessfaciliteter, restau-
rant plus massevis af andre topmoderne 
faciliteter. Derfor er stedet også oplagt for 
alverdens konferencer, fester og arrange-
menter. Her leverer Event-Danmark under-
holdningen. 

- Jeg var med til at starte samarbejdet op med 
Event-Danmark, og det er vi super tilfredse med, 
fortæller Mark Fisher, der er direktør på hotellet.

- Event-Danmark er rigtig gode til at læse under-
holdningsmarkedet for os, og komme med variere-
de og aktuelle forslag til underholdning og musik. 
Det gælder både til vores egne arrangementer, men 
også når vores gæster skal have en fest, hvor der er 
brug for musik. 

- Den bedste måde at måle vores samarbejde på, 
er responsen fra vores gæster. De er rigtig glade for 
den musik og underholdning, vi tilbyder, så vi glæ-
der os meget til det fortsatte samarbejde, slutter 
Mark Fisher fra det smukke Helnan Marselis Hotel i 
smilets by.

Helnan Marselis Hotel Aarhus 

Musik og underholdning 
til Smilets by 



Ambufesten i Hobro må være en af landets ældste byfester. 
Den startede i 1920 for at samle penge ind til en ambulan-
cebil til området. Deraf navnet. Festen afholdes hvert år i 
sensommeren og varer i 4 dage. Alle dagene er spækket 
med alverdens arrangementer, herunder en lang række 
af koncerter, shows og underholdning. For både børn, unge, 
voksne og ældre. Fra den store udendørskoncert med tidens 
hotteste musiknavne til DJ’s og undergrundsmusik for de unge 
til dansemusik, børneunderholdning og syng-med-sange for 
ældste. En unik vifte af musik og underholdning, der hvert år 
tiltrækker godt 25.000 mennesker.   

Ambufesten nærmer sig således sit 100 ås jubilæum, som kan 
fejres i 2020. De sidste ti år har stort set alle aftaler med kunst-
nere til de 4 dage været lavet i samarbejde med Event-Dan-
mark. 

- Vi har et super samarbejde med Event-Danmark, der er 
yderst professionelle, og som har et kæmpe netværk af 
kunstnere. Event-Danmark er fantastisk gode til at scanne 
markedet for, hvad der er populært og holdbart. Når vi skal 
planlægge programmet for Ambufesten, skal vi jo beslutte 
hvilke kunstnere, vi vil have, mere end et halvt år før festen 
afvikles. Derfor handler det i den grad om at kunne tænke 
fremad og vurdere, hvad der er holdbart. Det er Event-Dan-
mark fantastisk gode til, og vi føler os altid trygge ved deres 
sparring og rådgivning, fortæller Jørn Jensen, der er formand 
for Ambufesten. 

- Samtidig er det også trygt, at samarbejde med en virksom-
hed, hvor et ord altid er et ord. Og det gælder både før og 
efter kontrakterne er underskrevet.  

- Vi kan også mærke, at Event-Danmark ikke bare foreslår de 
dyreste løsninger til os, men har en realistisk indgangsvinkel til 
vores virkelighed og vores budgetter. De forstår på alle måder at 
tage udgangspunkt i vores behov.  

- Ud over musik og underholdning leverer Event-Danmark også 
det meste af det, vi skal bruge på festpladsen, blandt andet de 
mange forskellige telte og de forskellige scener. Det fungerer 
også bare perfekt, og vi er aldrig blevet skuffede, fastslår Jørn 
Jensen.  

I tidens løb har Event-Danmark blandt andet hjulpet med følgende 
kunstnere til Ambufesten i Hobro: Rasmus Seebach, Thomas Helmig, 
D-A-D, AQUA, Mads Langer, TV-2, Dizzy Mizz Lizzy, Sanne Salomonsen, 
Christopher, Gulddreng, Jacob Dinesen Band, Djämes Braun, Medina, 
Joey Moe, Carpark North, Shaka Loveless, L.I.G.A, Alphabeat, Danse-
orkestret, TopGunn, Kato, USO & Johnson, Hedegaard, TooManyLeft-
Hands, Page Four, Cisilia, Murio & Mario, Bryan Adams Tribute, Queen 
Machine, Almost AC/DC, Best of Bowie, Moonjam, Backseat, Michelle 
Birkballe og Hardinger Band. 

Ambufesten Hobro 

Vi elsker at hjælpe 
med en god byfest! 

hotteste musiknavne til DJ’s og undergrundsmusik for de unge 

Event-Danmark står også klar til at hjælpe med jeres byfest. 
Uanset festens størrelse! Lad os tage en snak… 
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Event-Danmark kan i år fejre 10 års jubilæum, og 
nogle kunder har været med lige fra starten. Én 
af disse kunder er Best Western Golf Hotel & Golf 
Salonen i Viborg, der faktisk har været med endnu 
længere… 

Best Western Golf Hotel & Golf Salonen i Viborg er 
efterhånden blevet en del af byens identitet, belig-
gende i enestående omgivelser ved søerne i Viborg 
og den charmerende park Borgvold, krydret med 
en betagende udsigt til bymidten og byens smukke 
domkirke.

Hotellet byder på gode oplevelser året rundt. Ikke 
mindst dets weekendophold er meget populæ-
re, og byder blandt andet på guidet byvandring i 
historiske Viborg, forkælelse, lækker mad – og så 
selvfølgelig dans med levende musik. Når det gæl-
der sidstnævnte, har Gert Degn og Event-Danmark 
spillet en rolle i mange år. 

- Vi startede vores samarbejde med Gert Degn lang 
tid inden, han stiftede Event-Danmark. Den gang 
hyrede vi Gert som musiker til små og store selska-
ber, og han leverede altid varen.  

- Så da han valgte at starte sin event-virksomhed, 
var det helt naturligt for os at fortsætte samarbej-
det, fortæller Jack Wessman, der er inspektør på det 
charmerende hotel.

- Det betyder, at vi har samarbejdet i mere end 10 år. 
Det er særligt omkring musik til weekendophold, og 
når vi gerne vil byde på ekstra god underholdning 
til vores julefrokostarrangementer, hvor det de se-
neste år er lykkedes os at tiltrække nogle af de helt 
store navne, der har sikret fulde huse i stort set hele 
november og december.  

- Samtidig har vi jo mange private fester, hvor 
gæsterne har brug for levende musik. Her henviser 
vi blot til Event-Danmark, der hurtigt og smidigt 
hjælper gæsterne. Endelig er Event-Danmark rigtig 
gode til at vejlede og sparre, så gæsterne får nøjag-
tigt den musik, der passer til deres arrangement. 
Her kan man tydeligt fornemme deres mangeårige 
erfaring.  

- Event-Danmark er på alle måder en seriøs og 
professionel samarbejdspartner, og derfor glæder 
vi os til, at samarbejdet fortsætter mange år endnu, 
slutter Jack Wessman.  

Best Western Golf Hotel & Golf Salonen 

Med siden starten… 
plus lidt til…   



Kunder og samarbejdspartnere 
i hele landet

”På Color Hotel Skagen bruger rigtig meget levende musik - lige fra 

eksklusiv dinner-pianist under vores gourmet middage, over store 6 mands-

bands ved fi rmafester og julefrokoster, til kendte stjerner fra ind- og udland. 

Vores valg af bands og kunstnere bliver i høj grad styret af orkestrenes og 

kunstnernes evne til at levere et produkt, som stemmer overens med vores 

gæsters opfattelse af stemningen på vores hotel. 

Det vil sige, at vi – på det bookingmæssige område – er meget afhængige 

af at have en samarbejdspartner, der vil bruge kræfter og tid på at sætte 

sig ind vores behov, og forstå dem. Samtidig skal fi rmaet kende sine 

”produkter” ned til mindste detalje. Event-Danmark lever til fulde op til 

disse krav, og vi har, et både seriøst og professionelt samarbejde, der 

samtidig foregår i en behagelig atmosfære, hvor vi altid får løst de 

opgaver der stilles”. 

Rikke Gandrup, Hoteldirektør Color Hotel Skagen

”Fra det vestjyske ønsker vi Event-Danmark et stort tillykke med jubilæet. Vi glæder os til at fortsætte vores samarbejde. Hos Event-Danmark bliver vi altid mødt med venlighed, seriøsitet og kompetent arbejde”. Tørfi sk 

”På Rønnes Hotel ved Slettestrand kører vi weekendophold næ-

sten året rundt, og bruger dermed rigtig meget levende musik.  På 

Rønnes Hotel sætter vi en ære i at levere kvalitet, både hvad angår 

hotel og mad, men også i den underholdning vi tilbyder vores gæ-

ster. Alle musik- og underholdningstiltag lægger vi trygt i hænder-

ne på medarbejderne fra Event-Danmark, som formår at sætte sig 

ind i vores problemstillinger og kender vores ønsker og krav - ned til 

mindste detalje”.

Dorte V. Lukassen, Hotelchef Rønnes Hotel

”Som manager for Martin Brygmann har jeg haft et samarbejde 
med Event-Danmark siden 2011, der har stået for en del rigtig 
gode, højprofi lerede arrangementer. Udover at være en seriøs for-
retningsforbindelse, formår Event-Danmark og Gert Degn at holde 
en meget personlig og underholdende kontakt, som afspejler 
hans gode hjerte og humør”. Henriette Blix, Blix Management

samtidig foregår i en behagelig atmosfære, hvor vi altid får løst de 



”I Restaurant Papegøjehaven i Aalborg Hallen skaffer vi musik til en del af 

vores kunder, som holder deres privat- eller fi rmafest i vores lokaler. Her er 

det selvfølgelig afgørende, at vi altid holder det, vi lover. 

Når vi afholder vores populære vinterrevy har vi et meget bredt publikum, 

hvilket sætter krav til dansemusikken. Den kan ikke leveres af alle og en-

hver. Her har vi brug for danseorkestre, som ligger ud over det sædvanlige, 

og er i stand til at analysere dét publikum, de spiller for. I alle tilfælde løser 

Event-Danmark opgaven til UG, og vi skal aldrig spekulere på om tingene 

nu er i orden. Event-Danmark er en seriøs samarbejdspartner, hvor vi får en 

fantastisk service og rådgivning.  Samtidig er det også altid en selvfølge, at 

Event-Danmark ikke betragter en opgave som færdiggjort, før engagemen-

tet er afviklet til alles tilfredsstillelse. Der bliver fulgt op på alle aftaler, både 

før, under og efter”. Lars Mouritzen, Papegøjehaven og Vinterrevyen 

”Comwell Hvide Hus Aalborg har gennem fl ere år brugt Event-Dan-mark som sparringspartner på musik og underholdning. Der er altid god service og stor forståelse for vores gæsters ønsker lige fra private arran-gementer til fi rmafester og uanset størrelsen på arrangementet”.Mette Bonderup, Hoteldirektør Comwell Hvide Hus Aalborg  

”Gennem et fl erårigt tæt samarbejde med Event Danmark har fællesnæv-
neren altid været: Professionelt til fi ngerspidserne! Det er vigtigt for mig 
som kunstner, at være i de bedste hænder med hensyn til alt det praktiske 
omkring et arrangement, så jeg 100 % kan koncentrere mig om, at levere det 
bedste jeg formår. 
“Thomas Eje Show” laver jeg på alle tænkelige måder. Det kan være på kroer 
og hoteller, fi rmafester eller i privat regi stort, småt, indendørs, udendørs eller 
i telt til havefesten. Kort sagt under mange forskellige former. Derfor er det 
vigtigt, at folkene bag (Event-Danmark) har erfaringen og entusiasmen til at 
løse opgaver af så forskellig karakter.Hos Event-Danmark er der altid styr på tingene, hvilket giver den bedste tryg-
hed for såvel arrangør, kunstner og ikke mindst publikum i den sidste ende.
Thomas Eje 

før, under og efter”. Lars Mouritzen, Papegøjehaven og Vinterrevyen 

”Vi har siden 2010 arbejdet sammen med Event-Danmark om-

kring alt vedrørende booking og underholdning på Pigernes Kro. 

Event-Danmark er en meget seriøs samarbejdspartner, der altid har 

fokus på at se tingene fra arrangørernes side. Vi har en god spar-

ring, som vi sætter meget stor pris på.  Vi har blandt andet booket 

alle dansebands til vores singlefester, som vi arrangerer hver lørdag 

hele året rundt. Der ud over har haft store glæde af input, sparring 

omkring nye tiltag på kroen, hvor vi ville prøve andre former for 

underholdning – blandt andet DJ’s, underholdning, foredrag, lyd 

& lys og kunstnere til unplugged intimkoncerter. Vi kan kun give 

Event-Danmark de bedste ord med på vejen, og vi glæder os til at 

samarbejdet forsætter de næste mange år”. 

Jørn Jensen, Indehaver Pigernes Kro 



München er kendt for sin årlige oktoberfest, hvor 
der hvert år drikkes omkring 6 millioner liter øl! 
Mindre kan naturligvis også gøre det, og de sene-
ste år er oktober- og ølfester blevet utroligt popu-
lære her i Danmark. Det uanset om det er oktober 
eller ej. 

At en bier- og oktoberfest altid er en succes skyldes 
ikke mindst, at det er nonstop partystemning fra 
start til slut. Det er lederhosen, øl og schlagermusik 
for fulde gardiner. Unge som gamle synes det er 
fornøjeligt, hvorfor målgruppen til sådanne arrange-
menter altid er meget bred. 

Hos Event-Danmark samarbejder vi med Tyroler-
kompagniet, der er et af Danmarks bedste tyroleror-
kestre. De leverer stemning og energi og livsglæde 

i rå mængder, tilsat et meget højt professionelt 
musikalsk niveau. 

Når I hyrer Tyrolerkompagniet, suppleres aftenen 
altid med en topprofessionel DJ, som spiller nonstop 
i bandets pauser. Efterfølgende spiller bandet op til 
dans med et repertoire, som alle kan nikke genken-
dende til og danse med på. 

Udover at have styr på underholdningen, så hjælper 
vi hos Event-Danmark med alt det andet i forbindel-
se med oktoberfesten, herunder ikke mindst at sikre 
at de vigtige ølforsyninger er i orden.

Event-Danmark står også klar til at hjælpe med jeres 
bier-, tyroler- og oktoberfest! 

En sikker succes med et stort publikum 

Lederhosen, øl 
og schlagermusik

i rå mængder, tilsat et meget højt professionelt 



Der var engang, hvor det nok at servere en lunken 
ribbensteg, en balje velsmagende ris ala mande og 
så ellers rigeligt med øl og snaps for at få booket 
godt op til juleweekenderne i november og decem-
ber. Sådan er det ikke længere! 

I dag skal et julearrangement på et hotel eller kro 
være noget særligt, ligesom medarbejderne i virk-
somhederne også har meget store forventninger til 
årets store julefrokost. 

Her er mulighederne mange. Julefrokosten kan 
krydres med underholdning eller stand-up. Det kan 
også være en intimkoncert eller måske det bedste 
danseorkester, der kan få folk på dansegulvet. Det 
kan også være en kombination. Et godt eksempel 
kunne være de altid populære The Antonelli 

Orchestra, der virkelig kan trække folk af huse og 
skabe en forrygende fest.  

Hos Event-Danmark ved vi, hvad der skal til for at 
strikke det perfekte arrangement sammen. Vi kan 
rådgive og vejlede og sørge for både hjælp og boo-
king. 

Uanset om du er på udkig efter et seriøst foredrag, tidens 
hotteste stand-up’er eller børneunderholdning i topklasse, 
så kan vi hjælpe hos Event-Danmark. 

Af stand-up’ere og foredragsholdere har vi alt fra øverste hylde – blandt 
andet super stærke navne som Mikkel Beha, Rune Klan, Mick Øgendahl, 
Frank Hvam, Casper Christensen, Jan Gintberg til still-going-strong-nav-
ne som Jacob Haugaard, Thomas Eje, Peter Mygind, Finn Nørbygaard 
og Søren Pilmark. 

Og ja, nævn et navn – så skaffer vi ham eller hende…  

Når det gælder børneunderholdning er der massevis af tryllerier 
på hylderne, show med tegneseriefi gurer og foredrag, der giver 
børnene noget at tænke over. Vi kan hjælpe med det hele… 

Alt til det perfekte 
julearrangement  

Foredrag, stand-up 
og børneunderholdning   

kan også være en kombination. Et godt eksempel rådgive og vejlede og sørge for både hjælp og boo-
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hotteste stand-up’er eller børneunderholdning i topklasse, 
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andet super stærke navne som Mikkel Beha, Rune Klan, Mick Øgendahl, 
Frank Hvam, Casper Christensen, Jan Gintberg til still-going-strong-nav-
ne som Jacob Haugaard, Thomas Eje, Peter Mygind, Finn Nørbygaard 
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på hylderne, show med tegneseriefi gurer og foredrag, der giver 
børnene noget at tænke over. Vi kan hjælpe med det hele… 

Foredrag, stand-up 
 børneunderholdning børneunderholdning  



Når I skal holde en koncert, en byfest, en garantfest 
eller noget helt andet, er der rigeligt at tænke på. 
Derfor kan vi hos Event-Danmark ikke bare hjælpe 
med underholdningen. Vi hjælper også med alt 
det andet, herunder leje og opsætning af scene, 
telte, borde, stole, service, fadølsanlæg, forlystelser, 
jukebokse plus alt det andet, der hører med til et 
vellykket arrangement. 
 
Gennem håndplukkede og stærke samarbejdspart-
nere har vi noget til alle typer af arrangementer. Fra 
det lille intime arrangement til de største udendørs-
koncerter.  

Med udgangspunkt i grundig rådgivning, sammen-
sætter vi altid en løsning, der passer til netop jeres 
arrangement – og naturligvis til knivskarpe priser. 

Vi kan også sørge for opsætning og nedtagning af det 
hele, ligesom vi såmænd også gerne tager opvasken. 
Vi fi nder altid den løsning, der passer bedst til jer. 

Med andre ord – I kan have fokus på at skabe fe-
sten, så klarer vi resten! 

Udlejning af telte, scener m.v. 

Vi hjælper med det hele 
til jeres arrangement 

Forkæl jeres 
kunder! 
Kunde-, garant- og aktionærmøder er altid en god 
lejlighed for et pengeinstitut til at forkæle deres 
kunder, krydret med lidt ord om, hvordan det står til, 
og hvor er man på vej hen? Samtidig skal der hygges 
med god mad og ikke mindst lidt underholdning.

Hos Event-Danmark har vi tidens løb hjulpet rigtig 
mange pengeinstitutter med sådan arrangementer. 
Alt fra valg og booking af underholdning til alt det 
praktiske omkring arrangementet.  

Vi hjælper 

med hele 

pakken!  

Vi hjælper med det hele



Indehaver af Event-Danmark Gert Degn får en 
travl sommer i 2017. Ikke blot er kalenderen fyldt 
med arrangementer og koncerter – her i blandt 
Event-Danmarks egen store sommerkoncert i 
Øster Hurup. Hertil kommer, at Gert sammen med 
sin søn Emil skal cykle 5.000 kilometer på tværs 
over USA. Til fordel for Knæk Cancer

- Emil og jeg har før cyklet fl ere tusinde kilometer 
sammen, men denne gang er det omtrent dobbelt 
op i forhold til, hvad vi tidligere har prøvet, fortæller 
Gert, der er klar over, at det ikke kun er antallet af 
kilometer, der bliver en udfordring. 

- Vi tager turen fra vestkysten til østkysten, og kom-
mer blandt andet til at cykle i ørken og i bjerge, i 
ekstrem varme og i kulde. Samtidig skal vi også tage 
os i agt for alt fra slanger og bjørne til tvivlsomme 
beboelsesområder, hvor lokalbefolkningen måske 
ikke får besøg af svedige cyklister hver dag.  

- Og vi kan jo ikke have mere med, end vi kan have 
på cyklen, og det er ikke ret meget. Så det kræver 
planlægning. Det er vi godt i gang med, samtidig 
med at vi selvfølgelig er ude at cykle stort set hver 
eneste dag, så vi kan få nogle kilometer i benene. 
Jeg skal også lige have smidt et par kilo, lyder det 
med smil fra Gert. 

Den frygtelige sygdom  

Ud over at der venter Gert og Emil en unik natur-, 
ekstrem- og far-søn-oplevelse, har turen også et 
andet formål. De har nemlig valgt at bruge turen til 
at samle ind til fordel for Knæk Cancer 2017.  

- Hvert år rammes 30.000 mennesker af cancer i 
Danmark, hvoraf cirka halvdelen dør. Det betyder, 
at der alene i Danmark i gennemsnit dør to men-
nesker i timen af den frygtelige sygdom. Hver 3. af 
alle danskere bliver ramt af cancer, og endnu fl ere 
kender én, der får cancer. Sådan har det også været 
for os. Vi har haft cancer helt tæt på i vores familie, 
lyder der fra Gert.  

- Derfor synes vi, at det var oplagt at bruge vores 
tur til at samle ind til Knæk Cancer 2017. Vi betaler 
selv vores udgifter, men før, under og efter turen 
vil vi samle ind til Knæk Cancer 2017. Det beløb, vi 
indsamler, overrækkes i forbindelse med det store 
indsamlingsshow på TV2 den 28. oktober 2017. Vi 
forventer i øvrigt, at der kommer en journalist med 
på en del af turen og laver et indslag. 

- Som privatperson kan man støtte med nøjagtigt 
det beløb, man selv ønsker, mens vi har strikket 
nogle sponsorpakker sammen til virksomheder, der 
inkluderer en række fordele, slutter Gert, der glæder 
til oplevelsen og til at overrække et pænt beløb til 
Knæk Cancer 2017. 

- Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg tør drømme om, at 
vi får indsamlet. Men hver en krone tæller i kampen 
mod den frygtelige sygdom. 

Du kan læse mere på: www.farogsønpåcykeltur.dk 
og på facebook: ”Far og søn på cykeltur tværs over 
USA”.  

På tværs af USA til fordel for 
Knæk Cancer  

5.000 km 
tværs over USA 

på cykel

5.000 km 
tværs over USA 

på cykel

BOOK 

GERT OG EMIL DEGN 

TIL ET FOREDRAG OM AT 

SÆTTE SIG MÅL I LIVET, 

OM NÆRVÆR OG ET 

LIV OFFLINE

Chris MacDonald støtter Gert og Emils projekt med at 
cykle på tværs af USA til fordel for Knæk Cancer.



Ud over at sørge for kunstnere, scener, telte og 
alt andet nødvendigt til alverdens store og små 
byfester, koncerter og andre arrangementer, har 
Event-Danmark de seneste år også selv arrangeret 
en stor, udendørs sommerkoncert. Den foregår i 
feriebyen Øster Hurup, der er beliggende smukt ved 
Kattegat. 

I 2017 byder sommerkoncerten på besøg af Tørfi sk, 
Lars Lilholt Band og Johnny Madsen. Et trekløver 
af bands, der sammen med stemning, højt humør, 
kolde fadøl og en fornøjelig bierfest med garanti vil 
sikre endnu en stor musikalsk sommerfest!

Der har været sommerkoncert i Øster Hurup i rigtig 
mange år. For et par år siden valgte den daværende 
koncertarrangør imidlertid at stoppe, og her greb 
Event-Danmark stafetten. 

- Selvom vi plejer at hjælpe andre med deres arran-
gementer, var det helt naturligt for os at kaste os ud 
som arrangør af vores egen koncert. Og jeg har ikke 
fortrudt et sekund. Det er gået over al forventning. 
Sidste år, hvor programmet var Hardinger Band, Lars 
Lilholt Band og Tørfi sk, troppede godt 3.000 gæster 
op til en fantastisk dag, hvor det hele bare spillede. 
Vi forventer mindst lige så mange i år, men selvføl-
gelig er en udendørskoncert jo altid lidt afhængig af 
vejret, fortæller Gert Degn. 

- Selvom Event-Danmark har været med til at ar-
rangere mange koncerter i årenes løb, så høster vi 
også ekstra mange gode erfaringer ved selv at være 
koncertarrangør, og selv stå med det fulde ansvar. 
Så det er ren win-win, slutter Gert Degn, der selvføl-
gelig også står parat til at hjælpe din idrætsforening 
eller lignende med at stable en sommerkoncert på 
benene. Fra A til Z. 

Øster Hurup Sommerkoncert 2017  

Succes med egen 
sommerkoncert  

LARS LILHOLT 
JOHNNY MADSEN 

TØRFISK
STOR BIERFEST 

Forsalg: 275 kr. 
Ved indgangen: 325 kr. 

Børn under 12 år gratis ifølge med voksen

ØSTER HURUP 
SOMMERKONCERT 2017  

Lørdag d. 8. juli kl. 16.00
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ØSTER HURUP 
SOMMERKONCERT 2017  

Lørdag d. 8. juli kl. 16.00

DAGENS PROGRAM: 
Kl. 16.00  Bierfest med DJ starter
Kl. 17.00  Lækker koncertmenu kan købes 
Kl. 18.45 - 19.45  TØRFISK
Kl. 19.45 - 20.30  Bierfest med DJ
Kl. 20.30 - 21.45  JOHNNY MADSEN
Kl. 21.45 - 22.30  Bierfest med DJ
Kl. 22.30 - 24.00  LARS LILHOLT BAND
Kl. 24.00 - 01.30  Bierfest/afterparty med DJ

Børn under 12 år gratis ifølge med voksen

Øster Hurup 
FODBOLDBANEN 

V/HALLEN 
Langerimsvej 13, Øster Hurup

9560 Hadsund

Det er ikke tilladt at medbringe 
egen mad og drikkevarer

JULI
8

LØRDAG

Bestil billet på www.oesterhurupsommerkoncert.dk



I alle virksomheder – herunder også hoteller, kroer 
og koncertarrangører – har lækkert markedsførings-
materiale stor betydning. Det være sig brochurer, 
hjemmeside, facebook og pressemateriale. Det er 
vigtigt, at materialet fænger visuelt for at trænge 
igennem.  

Derfor kan fængende billeder og videoer virkelig 
gøre en forskel. Her giver luftoptagelser med dro-
ner nogle helt særlige muligheder.  Nordjysk Drone 
Service, der er en virksomhed under Event-Danmark, 
har gennem mange år har hjulpet virksomheder 
med at få en knivskarp billed- og videomæssig profi 
l til en række forskellige formål. 

Vi har mange forskellige produkter på hylderne, som 
vi selvfølgelig skræddersyer nøjagtig til jeres behov. 

Nordjysk Drone Service kan tilbyde videoer og 
luftfotos i forbindelse med blandt andet: 

•  Kroer, hoteller og arrangementer/events: Både af 
stedet og de smukke omgivelser – til dækning af 
receptioner, firmafester, bryllupper, koncerter, byfe-
ster, festivaler og andre særlige begivenheder.

•  Erhverv/virksomheder: Unik virksomhedspræsen-
tation, både billeder og film, som blandt andet kan 
bruges på din virksomheds hjemmeside, facebook 
og øvrigt markedsføringsmateriale.

•  Ejendomsmægler: Videoer og billeder til eksklusivt 
og indbydende materiale af boliger/bygninger. Des-
uden flot visning af området, afstand til skole m.v.

•  Golf: Flot visning af totalområde, dækning af turne-
ring, banevisning fra luften med grafik.

• Sport: Dækning af alverdens sportsbegivenheder.

•  Forsikring: Dokumentation ved forsikringsskader og 
inspektion.

•  Landbrug: Årets gang på gården, en arbejdsdag 
på gården, de 4 årstider, fremvisning af maskiner og 
faciliteter. 

Alle videoer leveres efter individuelle redigering-
sønsker – eksempelvis med musik, underlægning, 
rulletekster o.s.v. 

Kontakt Emil Degn hos Nordjysk Drone Service på 
tlf. 50 80 60 60 – eller se mere på: 
www.nordjyskdroneservice.dk 

Vi kan også se 
det hele lidt fra oven! 



Virksomheden Danmarks Bedste Pris - der er 
en virksomhed under Event-Danmark - er kort 
fortalt din professionelle, eksterne indkøbsafde-
ling. Ideelt for hoteller, kroer, idrætsforeninger og 
koncertarrangører, der vil spare en masse penge.    

Det er meget enkelt. Uanset størrelsen på jeres 
køb, undersøger vi effektivt markedets mulighe-
der, indhenter tilbud og giver jer et overblik, der 
er til at forholde sig til. 

En proces vi har mange års erfaring med, og som 
i langt de fl este tilfælde kan spare dig for både 
en masse arbejde og en masse penge. Vi udar-
bejder en individuel kontrakt på det aftalte, og 
kan vi ikke leve op til dine ønskede besparelser, 
så koster det dig ikke en krone. 

Vi garanterer altid, at vi tilbyder Danmarks Bed-
ste Pris. Naturligvis med øje for dine kvalitetskrav 
til produkterne og ydelserne, hvor der er en na-
turlig sammenhæng mellem pris og kvalitet. Den 
bedste pris er således ikke altid den billigste. Den 
bedste pris er derimod hvor, du får mest kvalitet 
for pengene. 

Danmarks Bedste Pris handler ikke om hokuspo-
kus, kræmmermentalitet, krejleri eller uigennem-
skuelige aftaler. Derimod handler det om at ska-
be et professionelt overblik med udgangspunkt i 
jeres behov.  

Kontakt Uffe Jepsen hos Danmarks Bedste Pris 
på tlf.  5080 6060 – eller se mere på:  
www.danmarksbedstepris.dk 

Danmarks 
Bedste Pris
Kan vi ikke spare dig for penge, 
er vores arbejde 100 % gratis!  

til produkterne og ydelserne, hvor der er en na-
turlig sammenhæng mellem pris og kvalitet. Den 
bedste pris er således ikke altid den billigste. Den 
bedste pris er derimod hvor, du får mest kvalitet 
for pengene. 

Danmarks Bedste Pris handler ikke om hokuspo-
kus, kræmmermentalitet, krejleri eller uigennem-
skuelige aftaler. Derimod handler det om at ska-skuelige aftaler. Derimod handler det om at ska-
be et professionelt overblik med udgangspunkt i 
jeres behov.  

Kontakt Uffe Jepsen hos Danmarks Bedste Pris 
på tlf.  5080 6060 – eller se mere på:  
www.danmarksbedstepris.dk www.danmarksbedstepris.dk 

”Vi fi k den rigtige løsning 
til den rigtige pris” 
”Vi har for nylig benyttet Danmarks Bedste 
Pris, da vi skulle købe nye fjernsyn til 42 af vores 
værelser på hotellet. 

Som en start havde vi selv fået et tilbud, inklu-
sive montage og installation. Men vi valgte at 
drage Danmarks Bedste Pris ind i processen for 
at sikre, at vi for det første fi k de rigtige fjernsyn, 
men også for at prisen ville være knivskarp. 

Resultatet blev, at vi sparede et anseeligt beløb, 
men lige så vigtigt, at vi fi k de helt rigtige fjern-
syn tilpasset de ønsker og krav, vi havde. Med 
andre ord - den rigtige løsning til den rigtige 
pris. 

Det var en fantastisk god proces, der gav os en 
stor tryghed, samtidig med at Gert Degn 

og Danmarks Bedste Pris holdt den 
indgåede aftale til punkt og prikke”. 

  
Thomas Jensen, 

direktør Odder Park 
Hotel



I tidens løb har Event-Danmark blandt andre booket: 
Rasmus Seebach, Thomas Helmig, D-A-D, AQUA, Mads Langer, TV-2, Dizzy Mizz Lizzy, Sanne Salomonsen, 

Christopher, Gulddreng, Jacob Dinesen Band, Djämes Braun, Medina, Joey Moe, Carpark North, Shaka 
Loveless, L.I.G.A, Alphabeat, Danseorkestret, TopGunn, Kato, USO & Johnson, Hedegaard, TooManyLeftHands, 

Page Four, Cisilia, Murio & Mario, Bryan Adams Tribute, Queen Machine, Almost AC/DC, Best of Bowie, 
Moonjam, Backseat, Michelle Birkballe, Hardinger Band. Linie 3, Thomas Eje, Anders Bircow, Anders Blichfeldt, 

Big Fat Snake, Tørfi sk, Lars Lilholt Band, Johnny Madsen, Kandis, Mick Øgendahl, Rune Klan, Lars Hjortshøj, 
Andreas Bo, Uffe Holm, Martin Brygmann, Jan Gintberg, Simon Talbot, Jonatan Spang, Rugsted & Kreutzfeldt, 
Mikkel Beha, The Antonelli Orchestra, Peter AG, Lis Sørensen, Kirsten Siggaard, Amin Jensen, Michael Carøe, 

Zididada, Søs Fenger, Rasmus Walter, Smokie, Shaka Loveless, Panama 
plus mange, mange fl ere…

www.event-danmark.dk
Tlf. 98 10 20 00

Gert Degn 
Tlf. 40 13 43 89 

E-mail: gert@event-danmark.dk 

Indehaver, booking, management 

Uffe Jepsen 

Tlf. 22 15 38 28

E-mail: uffe@event-danmark.dk 

Salgs- og marketingchef 

Kaj Mikkelsen 

E-mail: kaj@event-danmark.dk 

Web- og bogholderi 

Emil Degn 
Tlf. 50 80 60 60 

E-mail: emil@event-danmark.dk 

Web- og dronepilot 

Jylland og Fyn: 
Fyrkildevej 48 • Ladelund • 9610 Nørager 

Sjælland: 
Kamillevej 24 • 4180 Sorø 

Jens Munkholm
Tlf.: 29 84 05 56

E-mail: jens@event-danmark.dk  

Booker og konsulent 


