Efter en guidet rundvisning på

Kronborg Slot dannede rammen om festafte-

slottet blev gæsterne overra-

nen, der scorede 4,72 points på gæsternes

sket af seks a capella syngende

5-punkts tilfredshedsskala i evalueringen.

Wallmans artister, mens der
blev serveret drinks. Det foregik i Det blå Galleri, som leder
fra dronningens gemakker til
festsalen, kaldet Dansesalen,
hvor middagen blev serveret. I
midten på billedet mellem artisterne ses aftenens event-producer, Sabina Nerdrum.

Wallmans-underholdning i Dansesalen.

af Lars Blicher-Hansen fotos Wallmans on tour på Kronborg

Nyt hos Wallmans:

Det store dinnershow I
Cirkusbygningen i København
opleves hvert år af flere
end 75.000 mennesker. Nu får
endnu flere lejlighed til at se og
høre showets artister og sangere med konceptet
Wallmans on tour.

Ud-af-huset
underholdning
-Kontrasten mellem det historiske Kronborg Slot og det topmoderne
show med de unge talenter fra Wallmans var simpelthen slående. Det
blev en kæmpe succes, fortæller Sabina Nerdrum, der er Production
Manager i Management Events Studio i Helsinki. Hun tilrettelagde
i forsommeren en gallamiddag og festaften som afslutning på en
todages firmakonference for 200 deltagere fra hele Skandinavien.
Det var samtidig premiere på konceptet Wallmans on tour, hvor Wallmans udlejer sin trup af professionelle artister, der ledsages af lydog lysteknikere fra Cirkusbygningen. Showet sammensættes, så det
passer til de lokaler uden for København, hvor virksomheder har valgt
at holde en personalefest, en kundeevent eller lignende i stedet for
at bringe deltagerne ind til Cirkusbygningen.
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-Stort set det eneste, vi ikke kan klare uden for vore egne rammer,
er akrobat-numrene, hvor vi er afhængige af alt det grej, der hænger
under kuplen, siger Cirkusbygningens Konference og Event Manager,
Marlene Sønderhaug.
Sabina Nerdrum beretter, at hun selv havde overværet dinnershowet
i København og derefter foreslog sin kunde at bringe et udpluk af
numrene til aftenen på Kronborg – som en overraskelse for gæsterne.
Maden blev leveret af Kronborgs Restaurant Krone B, der i øvrigt også
står for cateringen i Odd Fellow Palæet i København.

