seriøs sjov
underholdning

UNDERHOLDNING // TEAMBUILDING // KONKURRENCE // LÆRING

Underholdning og teambuilding
i FÆNGSLET i Horsens
I samarbejde med Lykke & Co. tilbyder FÆNGSLET en række af
forskellige muligheder inden for teambuilding og underholdning
til møde, konference og firmaarrangementer. Alle spillene er af
et par timers varighed og helt uafhængige af vind og vejr.
Man kan deltage som man er - i sit normale tøj.
Tag et kig på de følgende sider og lad dig inspirere til jeres
næste møde eller firmaarrangement. På side 3 kan du få et
overblik og sammenligne alle valgmuligheder.
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Drabsafdelingen
bag tremmer

Assistancemelding
Drab

Prison Lab

??
Backpack Builders

Der er sket et mord dér, hvor I befinder
jer. Holdene skal bl.a. besøge gerningsstedet og tale med retsmedicineren
for at løse sagen.

I er alle efterforskere, og sagen kan
kun løses ved at holdene, der sidder
med hver deres efterforskningsområde, samarbejder på tværs.

Hvem løser udfordringerne og får
lavet de bedste prototyper? Der er
elektroniske byggeklodser og masser
af materiale til at booste kreativiteten.

Holdene skal konkurrere i at fylde flest
mulige rygsække. Meningsfuld og sjov
underholdning, hvor man samtidigt
gør noget godt for andre.

Underholdning

Underholdning

Underholdning

Underholdning

    

    

    

    

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

    

    

    

    

Konkurrence

Konkurrence

Konkurrence

Konkurrence

    

    

    

    

Læring

Læring

Læring

Læring

    

    

    

    

Dag eller aften

Dag

Dag

Dag eller aften

4 - 1.000 deltagere

6 - 160 deltagere

4 - 400 deltagere

6 - 300 deltagere

2 timer

2 timer

2 - 4 timer (efter ønske)

2 timer

Dansk eller engelsk

Dansk eller engelsk

Dansk eller engelsk

Dansk eller engelsk

Vi kommer til jer

Vi kommer til jer

Vi kommer til jer

Vi kommer til jer

Plenum med plads til alle
2 grupperum / steder
Gerningssted
Parkeringsplads

Plenum med plads til alle
2 grupperum / steder

Plenum med plads til alle

Plenum med plads til alle
og med masser af fri gulvplads
Eventuelt 1 ekstra lokale

Light udgave
0-20 personer:
+20 personer:

12.995 kr.
Tilbydes ikke

Standard udgave
0-40 personer:
41-80 personer:
81-120 personer:
121-160 personer:
+160 personer:

14.995 kr.
19.995 kr.
29.995 kr.
39.995 kr.
Indhent tilbud

Plus udgave
0-40 personer:
41-80 personer:
81-120 personer:
121-160 personer:
+160 personer:

24.995 kr.
29.995 kr.
39.995 kr.
49.995 kr.
Indhent tilbud

Side 4-5

Light udgave
0-15 personer:
+15 personer:

8.995 kr.
Tilbydes ikke

Light udgave
0-20 personer:
+20 personer:

12.995 kr.
Tilbydes ikke

Light udgave
0-20 personer:
+20 personer:

Standard udgave
0-30 personer:
31-60 personer:
61-90 personer:
+90 personer:

9.995 kr.
19.995 kr.
29.995 kr.
Indhent tilbud

Standard udgave
0-40 personer:
41-60 personer:
61-80 personer:
81-100 personer:
+100 personer:

14.995 kr.
19.995 kr.
24.995 kr.
29.995 kr.
Indhent tilbud

Standard udgave
0-40 personer:
41-80 personer:
81-120 personer:
121-160 personer:
+160 personer:

Plus udgave
0-30 personer:
31-60 personer:
61-90 personer:
+90 personer:

14.995 kr.
24.995 kr.
34.995 kr.
Indhent tilbud

Plus udgave
0-40 personer:
41-60 personer:
61-80 personer:
81-100 personer:
+100 personer:

19.995 kr.
24.995 kr.
29.995 kr.
34.995 kr.
Indhent tilbud

Plus udgave
0-40 personer:
41-80 personer:
81-120 personer:
121-160 personer:
+160 personer:

Side 6-7

Side 8-9

Alle priser er ekskl. moms og kørsel.

Lykke & Co. A/S står bag en række forskellige lærende spil og underholdende teambuilding aktiviteter til virksomheder.
Vi har eksisteret siden 2007 og laver årligt mere end 500 arrangementer · www.lykkeco.dk · mail@lykkeco.dk · 70 227 112

?
22.995 kr.
Tilbydes ikke

24.995 kr.
39.995 kr.
54.995 kr.
69.995 kr.
Indhent tilbud

29.995 kr.
44.995 kr.
59.995 kr.
74.995 kr.
Indhent tilbud

Side 10-11

Murder
Mystery

M
Intet er nødvendigvis
som det tager sig ud for at være!
Forestil dig ét af følgende scenarier: I sidder i et møde og skal
i gang med næste punkt (der tilmed lyder rigtigt kedeligt).
Måske er alle netop ankommet i FÆNGSLET. Eller måske er I
ved at være færdige med middagen i Arresten…
Pludselig ankommer en betjent og en retsmediciner. De har
fået en melding om en død person i FÆNGSLET, og de første
undersøgelser viser, at der er tale om mord. Snart er I alle
involverede i opklaringen af sagen...
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Drabsafdelingen
Kan I opklare et mord bag tremmer?
Har du en lille efterforsker gemt i maven, og kunne du tænke dig at være med til at opklare
et fiktivt mord? Med spillet Drabsafdelingen bag tremmer har du muligheden. Her skal du og
dine kollegaer i løbet af et par timer opklare et mord i FÆNGSLET i Horsens.

KORTE FACTS
Anvendelse
Underholdning
Teambuilding
Konkurrence
Læring

HISTORIEN
I sidder midt i et møde, over kaffen eller ved desserten. Efterforskere fra Drabsafdelingen
stormer ind. Der er sket et mord på Fussingsvej 8 – og liget bliver hurtigt identificeret som
Arne Nielsen fra DG Security. Under sin rundering i FÆNGSLET har han tilsyneladende
overrasket en indbrudstyv. De er kommet i håndgemæng, og afdøde er blevet skudt.

    
    
    
    

Antal deltagere
4 - 1.000 deltagere

I står midt i et inferno af blå blink, blod og beviser og kommer til at spille en vigtig rolle i
opklaringen. I bliver opdelt i hold og roterer fra station til station for at komme til bunds i
hele sagen. Løbende dukker der oplysninger op, og brikkerne begynder langsomt at falde
på plads. Eller gør de? Alt vi ved er, at intet nødvendigvis syner, som det tager sig ud...

Varighed
2 timer

Sprog
Dansk eller engelsk
Målgruppe
Alle medarbejdere uanset alder, 		
køn og placering i organisationen

SPILLETS INDHOLD
Vi medbringer masser af spændende rekvisitter, som I skal bruge under efterforskningen,
f.eks. touch-screens, forskelligt bevismateriale, retsmedicinske effekter, lydfiler, fingeraftryks-kit, walkie talkies, telefonsvarerbeskeder, profiler på mistænkte, avisartikler og en
lang række andre rekvisitter. I skal undervejs foretage forskellige kriminaltekniske undersøgelser og kan samtidigt indhente forskellige oplysninger via jeres mobiltelefon. Både en
retsmediciner og en betjent deltager i efterforskningen.

PRISER
Spillet fås i 3 udgaver:
Light
0-20 personer

ANVENDELSESMULIGHEDER
Drabsafdelingen bag tremmer er et underholdende spil, der egner sig godt som utraditionel
underholdning ved firmaarrangementer, som et afbræk i et møde eller som sjov og anderledes underholdning til firmaets næste julef rokost eller sommerfest. I Drabsafdelingen
samarbejder deltagerne holdvis og konkurrerer mod de andre hold. Spillet er velegnet både
i dagtimerne og om aftenen.

12.995 kr.

Standard (mest populære)
0-40 personer
14.995 kr.
41-80 personer
19.995 kr.
+ 80 personer
Indhent tilbud

SPØRGSMÅL OG BESTILLING

Plus
0-40 personer
41-80 personer
+ 80 personer

Har du spørgsmål, eller ønsker du at bestille Drabsafdelingen bag tremmer, er du altid
velkommen til at kontakte Lykke & Co. på tlf. 70 227 112 eller mail@lykkeco.dk. Du kan også
kontakte FÆNGSLET på tlf. 76 10 00 11. Der kan sammensættes et komplet program inkl.
forplejning og hvis det ønskes spændende historiefortælling om det gamle Statsfængsel.

24.995 kr.
29.995 kr.
Indhent tilbud

Alle priser er ekskl. moms og kørsel.
Sammenlign de 3 udgaver på www.lykkeco.dk
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Tid, kommunikation og samarbejde
kommer til at spille en altafgørende rolle!
Assistancemelding Drab er en utraditionel og spændende
samarbejdsøvelse, hvor deltagerne skal løse en kompliceret
kriminalsag. Alt tyder på selvmord, men der er dukket nye
spor op, der peger i retning af en forbrydelse...
Assistancemelding Drab fungerer rigtig godt til at illustrere
vigtigheden af samarbejde og kommunikation, da holdene
sidder med hver deres område af efterforskningen.
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Kriminalteknik

Bevis ?

EFTERFORSKNING

Assistancemelding Drab
Utraditionel samarbejdsøvelse
Kan du og kollegaerne sammen opklare et mord? I Assistancemelding Drab fungerer I alle
som efterforskere, og den bestialske mordgåde kan kun løses ved at holdene, der sidder
med hver deres efterforskningsområde, samarbejder på tværs.

KORTE FACTS
Anvendelse
Underholdning
Teambuilding
Konkurrence
Læring

HISTORIEN
Jørgen Larsen bliver fundet død i haveskuret på sin bopæl i det sydøstlige Odense. Alt tyder
på selvmord, og efter kort tids efterforskning afsluttes undersøgelserne og sagen lukkes.
Pludselig dukker der nye spor op i sagen – og efterforskningen bliver genoptaget. Det viser
sig, at sagens akter alligevel ikke er så indlysende som først antaget. Der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet! Men hvem er gerningsmanden – og hvad er motivet? Og hvordan
hænger det sammen, at døren var låst indefra? I kommer til at spille en vigtig rolle i opklaringen af forbrydelsen. I bliver opdelt i hold, der arbejder med forskellige aspekter af
efterforskningen. Undervejs sker flere uforudsigelige hændelser. Tidspres, kommunikation
og samarbejdet mellem jer kommer derfor til at spille en altafgørende rolle.

PRISER
Spillet fås i 3 udgaver:
Light
0-15 personer

Assistancemelding Drab er en underholdende samarbejdsøvelse, hvor deltagerne kun kan løse
sagen, hvis alle samarbejder og kommunikerer. Spillet egner sig godt som en teambuildingaktivitet til firmaarrangementer eller som en overraskende og anderledes samarbejdsøvelse
til jeres næste møde. Spillet illustrerer vigtigheden af samarbejde og kommunikation.
Assistancemelding Drab fungerer normalvis bedst i dagtimerne.

SPØRGSMÅL OG BESTILLING
Har du spørgsmål, eller ønsker du at bestille Assistancemelding Drab, er du altid velkommen
til at kontakte Lykke & Co. på tlf. 70 227 112 eller mail@lykkeco.dk. Du kan også kontakte
FÆNGSLET på tlf. 76 10 00 11. Der kan sammensættes et komplet program inkl. forplejning
og hvis det ønskes spændende historiefortælling om det gamle Statsfængsel.
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Varighed
2 timer

Målgruppe
Alle medarbejdere uanset alder, 		
køn og placering i organisationen

ANVENDELSESMULIGHEDER

24

    

Sprog
Dansk eller engelsk

Holdene får hver især udleveret forskelligt materiale og udstyr, der har med deres respektive efterforskningsområde at gøre, eksempelvis: Bevismateriale, indsamlede spor, mp3
afspillere med lydfiler, mp4 afspillere med små filmsekvenser, billeder, walkie talkies,
rapporter, avisartikler og baggrundsmateriale. Holdene får desuden en række øvrige rekvisitter og effekter, der skal bruges til at foretage forskellige kriminaltekniske undersøgelser.
I spillet er desuden en sms-funktion, der gør deltagerne i stand til at rekvirere oplysninger
via sms. Vores instruktør kommer udklædt som betjent, og vi kan eventuelt lave en opstart,
hvor vi afbryder jeres møde på dramatisk vis...

25

    

Antal deltagere
6 - 160 deltagere

SPILLETS INDHOLD

26

    
    

8.995 kr.

Standard (mest populære)
0-30 personer
31-60 personer
61-90 personer

9.995 kr.
19.995 kr.
29.995 kr.

Plus
0-30 personer
31-60 personer
61-90 personer

14.995 kr.
24.995 kr.
34.995 kr.

Alle priser er ekskl. moms og kørsel.
Sammenlign de 3 udgaver på www.lykkeco.dk
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Prison
Lab

Inspirerende spil hvor holdene konkurrerer
i at forhindre datidens flugtforsøg
Prison Lab er et sjovt og udfordrende spil, hvor deltagerne
undervejs skal ændre fokus og tankesæt, da opgaverne
pludseligt ændrer sig fra at forhindre flugtforsøg til at
skulle udtænke gruppens eget flugtforsøg.
Ud over et par underholdende og eksperimenterende timer
med masser af samarbejde vil I opleve, at alle kan få gode
ideer, og at man kan realisere sine ideer på kort tid.
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Prison Lab
Flugtforsøg kræver kreativitet
Fangeflugter er et hvert fængsels værste mareridt - og de både fascinerer og skræmmer på
en og samme tid. Gennem tiderne har der været gjort flere forsøg på at flygte fra Horsens
Statsfængsel. Langt de fleste er mislykkedes, men en række indsatte har formået at flygte
fra fængslet. Det har ikke været ligetil og har ofte krævet en stor portion kreativitet.
I spillet Prison Lab skal deltagerne konkurrere i at konstruere en række opfindelser og
alarmanordninger, der kunne forhindre datidens flugtforsøg. Omdrejningspunktet i
opfindelserne er en række små intuitive elektroniske byggeklodser, der kan bruges til
at konstruere alarmanordninger med - eller andre opfindelser der alle har ét formål:
At forhindre flugt og flugtforsøg.

SÅDAN FOREGÅR SPILLET
Spillet er opdelt i runder, og for hver runde bliver holdene stillet en udfordring, de skal løse.
Holdene har intuitive byggeklodser til rådighed og kan med de udleverede startpoint indkøbe materialer, der kan gøre opfindelsen både bedre og mere spændende. Jo bedre holdets
løsning er – jo større er chancen for at øge sin beholdning af point. Der er både mulighed for
at score point i design, funktionalitet og bedste løsning.

KORTE FACTS
Anvendelse
Underholdning
Teambuilding
Konkurrence
Læring

    
    
    
    

Antal deltagere
4 - 400 deltagere

Varighed
2 - 4 timer

Sprog
Dansk eller engelsk
Målgruppe
Alle medarbejdere uanset alder, 		
køn og placering i organisationen

SPILLETS INDHOLD
Hvert hold får udleveret et start-kit, som består af elektroniske byggeklodser og startpoint.
Byggeklodserne er nemme at gå til, og man kan som deltager ikke gøre noget forkert.
Deltagerne kan købe ind fra et omfattende materialelager, hvor delene bl.a. er prissat efter
hvor vanskelige de er at skaffe i fængslet. Undervejs skal deltagerne ændre fokus og tankesæt, da opgaverne pludseligt ændrer sig fra at forhindre flugtforsøg til at skulle udtænke
gruppens eget flugtforsøg.

ANVENDELSESMULIGHEDER
Prison Lab egner sig godt som seriøs underholdning eksempelvis i forbindelse med et møde
eller andet firmaarrangement. Spillet er fleksibelt både i varighed og deltagerantal. Vi inddrager autentiske flugtforsøg, men spillet er først og fremmest et underholdende indslag,
hvor du og dine kollegaer vil opleve at alle kan få gode idéer - og at man kan realisere sine
idéer på kort tid. På den måde drages der paralleller til egen hverdag. Spillet ledes af en
udklædt betjent. Prison Lab fungerer normalvis bedst i dagtimerne.

SPØRGSMÅL OG BESTILLING
Har du spørgsmål, eller ønsker du at bestille Prison Lab, er du altid velkommen til at
kontakte Lykke & Co. på tlf. 70 227 112 eller mail@lykkeco.dk. Du kan også kontakte
FÆNGSLET på tlf. 76 10 00 11. Der kan sammensættes et komplet program inkl. forplejning
og hvis det ønskes spændende historiefortælling om det gamle Statsfængsel.

PRISER
Spillet fås i 3 udgaver:
Light
0-20 personer

12.995 kr.

Standard (mest populære)
0-40 personer
14.995 kr.
41-60 personer
19.995 kr.
61-80 personer
24.995 kr.
81-100 personer
29.995 kr.
+ 100 personer
Indhent tilbud
Plus
0-40 personer
41-60 personer
61-80 personer
81-100 personer
+ 100 personer

19.995 kr.
24.995 kr.
29.995 kr.
34.995 kr.
Indhent tilbud

Alle priser er ekskl. moms og kørsel.
Sammenlign de 3 udgaver på www.lykkeco.dk

Lykke & Co. A/S står bag en række forskellige lærende spil og underholdende teambuilding aktiviteter til virksomheder.
Vi har eksisteret siden 2007 og laver årligt mere end 500 arrangementer · www.lykkeco.dk · mail@lykkeco.dk · 70 227 112

Charity
Teambuilding

Få 2 timers sjov og tempofyldt underholdning
– og støt samtidigt børn i Danmark!
Backpack Builders er et tempofyldt charity-spil, hvor man
har det sjovt, samtidig med man gør noget godt for andre.
Med tidspres, strategi, opgaver og gode gerninger konkurrerer
deltagerne holdvis i at fylde flest mulige rygsække.
Det samlede resultat bliver bedre, hvis alle klarer sig godt, og
der er masser af udfordringer til hovedet, da optjente point
løbende skal bruges mest fordelagtigt. Alle færdige rygsække
doneres efterfølgende til en god sag – valgt af vinderholdet.
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SAMARBEJD

Backpack Builders
Meningsfuld underholdning

Vi introducerer jer til en række spændende charity-sager, hvorefter hvert hold vælger den
sag, man vil kæmpe for. Med masser af tidspres, strategi og opgaver gælder det om at rejse
så mange midler som muligt.
Hvert hold skal kæmpe for at færdiggøre flest rygsække. Holdene starter med tomme
rygsække, og jo flere point der optjenes undervejs, desto flere point er der at købe varer
for til rygsækkene. Vi medbringer en ‘lille butik’, hvor hvert hold kan gøre sine indkøb. Hvert
hold bestemmer selv, hvilken indkøbsstrategi de vil satse på – men tiden går, og kan holdet
nå at færdiggøre tilpas mange rygsække til også at vinde den samlede pulje af rygsække?
Intet er bestemt på forhånd!
Holdene kan øge deres pointchancer ved at udvise holdentusiasme og ved samtidigt at glæde
andre i form af gode gerninger. Vores instruktører sørger for at instruere og lede spillet, så
alle hold kommer godt igennem de opgaver, de bliver stillet. Der holdes regnskab undervejs,
og til sidst kåres et vindende hold. Vi står for hele afviklingen og har på forhånd koordineret
med en række kontakter til at modtage de donerede rygsække.

ANVENDELSESMULIGHEDER
Backpack Builders har mange anvendelsesmuligheder og er derfor velegnet til en lang
række af forskellige arrangementer, hvor der ønskes en sjov og anderledes aktivitet.
Spillet kan blandt andet anvendes til julefrokosten, sommerfesten, som afbræk i et møde,
teambuilding, aktivitetsdage og andre firmaarrangementer. Deltagerne samarbejder holdvis
og konkurrerer mod de andre hold – men det samlede resultat bliver bedre, hvis alle hold
klarer sig godt. Backpack Builders er velegnet både i dagtimerne og om aftenen.

SPØRGSMÅL OG BESTILLING
Har du spørgsmål, eller ønsker du at bestille Backpack Builders, er du altid velkommen til
at kontakte Lykke & Co. på tlf. 70 227 112 eller mail@lykkeco.dk. Du kan også kontakte
FÆNGSLET på tlf. 76 10 00 11. Der kan sammensættes et komplet program inkl. forplejning
og hvis det ønskes spændende historiefortælling om det gamle Statsfængsel.
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Med spillet Backpack Builders får I et sjovt, tempofyldt, konkurrencepræget og utraditionelt
charity-spil, hvor deltagerne opdelt i hold skal konkurrere i at færdiggøre flest mulige rygsække.
Alle færdige rygsække doneres efterfølgende til børn, der befinder sig i en svær situation.
Det er det vindende hold, der i sidste ende bestemmer, hvem der skal modtage rygsækkene.
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KORTE FACTS
Anvendelse
Underholdning
Teambuilding
Konkurrence
Læring

    

Antal deltagere
6 - 300 deltagere

Varighed
2 timer

    
    
    

Sprog
Dansk eller engelsk
Målgruppe
Alle medarbejdere uanset alder, 		
køn og placering i organisationen

PRISER
Spillet fås i 3 udgaver:
Light
0-20 personer

22.995 kr.

Standard (mest populære)
0-40 personer
24.995 kr.
41-80 personer
39.995 kr.
81-120 personer
54.995 kr.
121-160 personer
69.995 kr.
+ 160 personer
Indhent tilbud
Plus
0-40 personer
41-80 personer
81-120 personer
121-160 personer
+ 160 personer

29.995 kr.
44.995 kr.
59.995 kr.
74.995 kr.
Indhent tilbud

Alle priser er ekskl. moms og kørsel.
Sammenlign de 3 udgaver på www.lykkeco.dk

Lykke & Co. A/S står bag en række forskellige lærende spil og underholdende teambuilding aktiviteter til virksomheder.
Vi har eksisteret siden 2007 og laver årligt mere end 500 arrangementer · www.lykkeco.dk · mail@lykkeco.dk · 70 227 112

Læs mere på lykkeco.dk
eller ring 70 227 112
Seriøs sjov underholdning til firmaarrangementer, teambuilding, møder, julefrokoster m.m.

