
En plats skapad för möten med 
trivsel, tradition & kvalitet



Inspiration
Motivation
Vision

Välkommen Föreläsare
MAGNUS HELGESSON [ Se film ]

Certifierad som omvärldsanalytiker och framtidsforskare. 
Vad kommer då att ske de närmaste 25 åren? 
Ta del av fler superintressanta framtidsvisioner i 
Magnus Helgessons intressanta föreläsning.

MI RIDELL
Med 25 års erfarenhet som skådespelerska och över ett års 
studerande tillsammans med den amerikanske FBI agenten 
Joe Navarro, som utbildar agenter, polis, tull och säkerhets-
folk i kroppsspråk, så föreläser Mi Ridell i just det ämnet 
med stor passion, värme och många skratt.

TOMAS ENHAGER  [ Se film ]

Tomas har sedan 1979 hållit föreläsningar och kurser inom 
områdena personlig utveckling, mental träning och 
ledarskap. På senare år även på temena Organisationers 
värdegrund respektive Hälsa.

GLÖDANDE KOL
Ja precis som det står skrivet! 
En mycket intressant upplevelse där man utmanar sig själv 
genom att gå på glödande kol med professionell ledning 
av Tomas Enhager. 

EN PLATS SKAPAD FÖR MÖTEN MED 

TRIVSEL, TRADITION & KVALITET
 
Har du behov av en konferensanläggning väl anpassad för 
en effektiv konferens i Stockholm? Då är vi platsen för dig! 
Du hittar oss på det vackra Elfvikslandet ute på Lidingö. 
Hos oss kan du anordna såväl en rolig kickoff som ett 
färgstarkt event eller fest & bröllop.

Vi har ett stort aktivitetsutbud och erbjuder färdiga nöjes-
koncept som anpassas efter er grupps storlek och önskemål. 
Ta del av våra kända föreläsare, showgrupper, artister, 
dinner shows och rama in er konferens eller fest för att 
göra den unik och ett minne för livet!

Hjärtligt välkommen till oss!

https://www.youtube.com/watch?v=DSz_mAPx2hY
https://www.youtube.com/watch?v=M3KMwpgaua0


Konserter
Drömmer du om att få se din favoritartist för en 
exklusiv spelning endast för er? 

Vi samarbetar med några av Sveriges mest folkkära 
artister som t.ex. Patrik Isaksson, Uno Svenningson, 
Tommy Nilsson, Linda Bengtzing och många många fler. 

Toppa ert event med en pampig konsert i vår 
EventArena för ett garanterat minnesvärt avslut! 

Kontakta oss för mer information om tillgängliga 
artister och vi skräddarsyr ert upplägg.

Foto: Shutterstock.com

Fo
to

: M
ik

ae
l J

oh
an

ss
on

©
 e

ke
nb

lo
m

.s
e

©
 e

ke
nb

lo
m

.s
e

©
 e

ke
nb

lo
m

.s
e

RICARDO [ Se film ]

”När Ricardo sköter underhållningen 
vet man att alla kommer att trivas och 
ha en riktigt trevlig kväll ”.  
En annorlunda Stand Up comedy med 
fantastiskt gitarrspel & sång. 
Väl planerade inhopp under måltiden vid 
lämpliga tillfällen samt/eller ett längre 
framträdande som avslutning till kaffet! 
En otroligt bred underhållare med känsla 
för vad publiken vill ha och ger alltid allt 
för att alla ska vara med och ha kul.

QUIZ A´LA RICARDO
Häng med på en fartfylld och väldigt 
udda quiz med Ricardo. 
Man vet aldrig vad det kommer för 
typ av frågor...

Stand Up & Quiz

https://www.youtube.com/watch?v=cSWcQqCnHD8


Showgrupper/Dinnershower

SOUND OF SWEDEN [ Se film ]
Caroline Jönsson, Kristian Tåje och Christina Lootus är tre rutinerade artister 
som tillsammans bildar gruppen S.O.S. De har alla lång erfarenhet av artist-
branschen. De syns i TV-produktioner, krogshower, musikaler och på turnéer 
med Sveriges artistelit. De producerar även krogshower. Med sin rutin, utstrål-
ning och sina fantastiska röster bjuder de på en förstklassig underhållning.

THREE D [ Se film ]

En stark trio med många års lyckade event i ryggen och deras  motto 
är att varje spelning ska bli deras bästa! Dom framför en reportoar 
med härlig schlager till svängiga discolåtar.
Vi lovar att tjejerna sätter fart och färg på kvällen!

VOCALETTS [ Se film ]

Tänk er en korsning mellan Andrew Sisters och Christina Aguilera så 
hittar ni Vocalettes. Gruppen skapades till Rhapsody In Rock 202 och 
har varit en självklar del av konserterna sedan dess.
Reportoaren innehåller allt från gamla 40-talspärlor till nutidens 
medryckande hitlåtar.

Foto: Shutterstock.com

SCHLAGERFEBER [ Se film ]

Är gruppen som underhållit Sverige under 13 års tid med sin fartfyllda och 
alltid lika självironiska show. Showen är perfekt för företagsfesten/privat-
festen, bröllopet, nattklubben och festivalen. Ni har bl.a sett dom i Melodi-
festivalens huskör. 2013 fick dom äran att vara uppvärmningsakt på Malmö 
arena under Eurovision Song Contest.

MADE IN SWEDEN [ Se film ]

En showgrupp som är fulländade proffs och framför 
nummer fyllda med humor, passion och energi. 
Made in Sweden består av två, tre eller fyra rutinerade 
artister som alla har en lång erfarenhet bakom sig från 
bl.a Wallmans, melodifestivalsammanhang m.m.

DIAMOND DOGS [ Se film ]

Dragshow när den är som bäst!
Fantastiska hårsvall, rekordlånga ögonfransar, underbara 
klänningar och skyhöga klackar.  Dragshowens värld är 
full av glitter och glamour. Dom skräddarsyr upplevelsen 
efter era önskemål.

HALLÅ HELA PRESSEN [ Se film ]

Det band i Sverige som trognast och mest fanatiskt vårdat den 
låtskatt som Melodifestivalen och Eurovision Song Contest 
strött omkring sig de senaste åren är Hallå Hela Pressen. 
De festar runt i ett glittrande hav av gamla och nya låtar med 
mantrat glädje! Glädje till livet, till musiken – till publiken!

STORSCHLAGET!  [ Se film ]

StorSchlaget består av 2 – 3 artister, enligt önskemål, som tar 
publiken på en musikalisk resa genom schlagerns fantastiska 
värld. Kan anpassas för antingen nattklubbsmiljö där publiken 
upplever ös, humor, glädje, och charm, eller för sittande publik, 
där ett lugnare tempo kan erbjudas i början, med ex lugnare 
låtar, tävlingar och publikmys, som successivt bygger upp till 
en ”StorSchlagen” partykväll.

https://www.youtube.com/watch?v=lA2QDz0zTHM
https://www.youtube.com/watch?v=weXnOaBwuPg
https://www.youtube.com/watch?v=5GNs-73Vgkk
https://www.youtube.com/watch?v=xgJUXW4bPXc
https://www.youtube.com/watch?v=o_IfBa4cPi0
https://www.youtube.com/watch?v=EPpBxSF0-p0
https://www.youtube.com/watch?v=UxHmNtrruEs
https://www.youtube.com/watch?v=ELRxxbbSk3M


Discjockeys Pop In (Dagtid)

Barskola
Skogshem & Wijk´s barskola är en rolig aktivitet 
för både små och stora grupper.
Tillsammans med vår ciceron i baren får ni en härlig start på 
kvällen där ni lär er att blanda drinkar, bygga upp en bar och 
får en massa tips och tricks att ta med er hem!

LINDA BENGTZING eller
MAGNUS CARLSSON
Avbryt konferensen med ett inslag av schlager 
från Linda Bengtzing eller Magnus Carlsson.
Uppskattas av alla!

BRUNO
Han började sin karriär som DJ redan 1996 och har hunnit 
med att spela på många av Nordens nattklubbar och även 
en hel del kryssningar. Bruno spelar allt från klassisk 70-tals 
disco till dom senaste dance- och househitsen.

CLAS AF GEIJERSTAM
Vem känner inte till Clabbe - Rakt över disc?
Han är nog en av de äldsta aktiva idag och det finns få som 
kan prata på som han. Hans första DJ-spelning var 1969.
En given succé med Clabbe i DJ-båset.

SARA VARGA
2011 deltog hon i Melodifestivalen med bidraget ”Spring för 
livet”. Som DJ spelar en perfekt blandning av hip hop, r nb, 
reggaeton, dancehall, house och klubbmusik. 
Hon spelar alltid från hjärtat till publiken...

MATHIAS LJUNG
En riktig kameleont som DJ.
Han lirar allt från  70-, 80-, 90-talets härliga schlager 
blandat med dom senaste hitsen. Han får dansgolvet att lyfta!
Har mer än 3600 spelningar i bagaget.

Foto: Shutterstock.com



Business Break Pianobar
Gör ett avbrott i konferensen för aktiviteter.
Stora, långa, korta eller så.
Upp och hoppa för att få igång pulsen eller 
kanske bara gå på skattjakt?

Alla blir mer mottagliga om man gör avbrott 
för att få smälta all information och responsen 
på er konferens blir mycket bättre i efterhand. 

FÖRSLAG PÅ AVBROTT
Ett kort avbrott kan t.ex vara att man 
innan konferensen har satt ett antal 
Triss-lotter under en del stolar.
På ett passande sätt styr man in så att 
deltagarna får leta under sin stol om 
det sitter en lott under stolen...

Ett längre avbrott kan vara att dela ut 
kompasser och en skattkarta. 
Vad och vart är skatten?

Vi har massor av idéer!

STEFAN GUNNARSSON
Du känner igen honom från ”Så ska det låta” under 
åren 2006-2010. Stefan klarar nog i stort sett att framföra
alla låtar på ett piano men spelar även trummor, bas, 
trumpet och munspel. En multiinstrumentalist!

JENS SPORRON
Han har spelat piano sen han var 2,5 år gammal och är idag 
en av Sveriges mest anlitade och populära barpianister. 
Säg en låt och han kan spela den direkt, och med ett 
pianospel samt en röst som får dig att att häpna.

ELINOR ASP
The  Voice Of  Rock!
En folkkär artist som bjuder på energi, publik-
frieri och gladrock med piano och sång i en 
färgstark kombination.

Skön avkoppling med någon av våra kända pianister.
Vi garanterar att stämningen på hamnar på topp!

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com
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Hustegavägen 1, 181 24 Lidingö  |  Tel 08-731 42 00  |  www.skogshem-wijk.com

Foto: Måns Lennstrand

http://www.skogshem-wijk.com

