
Bo- og naboskaber
Bofællesskaber
Beskyttede værksteder
Dagcentre
Og andre steder, hvor folk med særlige behov 
mødes og hygger sig sammen! 

TIP ET HIT
SANG – SMIL – OG SUPER STEMNING!

Musik skaber liv og glæde – og kombineret med 
aktiv inddragelse af publikum, der alle kan deltage 
efter bedste formåen, kommer både smil og liv i 
øjnene frem i takt med, at minderne aktiveres. En 
række af de bofællesskaber og væresteder, der i år 
har oplevet Musikquizzen TIP ET HIT med Karin og 
Klaus Strand-Holm, har taget så godt imod den, at 
de allerede har booket quizzen igen til næste år.

FOR ALLE MED SÆRLIGE BEHOV

TIP ET HIT 
er et fleksibelt underholdnings-koncept, der 

kan tilpasses netop jeres ønsker.

Ring på 55 99 21 95
Og se mere om konceptet på bagsiden!

Nærværende og vedkommende underholdning
”Det var det helt rigtige valg at få Klaus og Karin til 
Odense. Da forskellige idéer blev drøftet i pårøren-
derådet og brugerrådet kunne jeg ikke rigtig bidra-
ge, for personligt havde jeg ikke det store forhold til 
Klaus & Servants. 

Brugerne var dog ikke i tvivl, de ville have Klaus 
og Karin til at underholde ved deres julefrokost, og 
den måde de formidlede musikken gennem Tip et 
Hit-konceptet var helt ind til benet underholdning 
i øjenhøjde. Det var nærværende, enestående godt 
og meget vedkommende. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, 
for at anbefale dem i mit netværk.”

Thomas Hinsby, leder Skovgården, Odense
 

MON IKKE TIP ET HIT
OGSÅ KAN VÆRE NOGET FOR JER?

HVORDAN FUNGERER DET?

ANMELDELSE
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Karin og Klaus leverer:
Levende musik med Klaus på guitar samt lyd-
mand og teknik.
Karin styrer arrangementet og giver spørgsmåle-
ne til publikum.
Klubben/foreningen står for:
Kaffe/kage - eller mad - alt efter om arrangemen-
tet foregår eftermiddag eller aften.
Præmier – fx en flaske vin, chokolade, en blomst 
etc. Niveauet styrer I selv.  



TIP ET HIT
Musikquiz med livemusik og gætterier
TIP ET HIT er et populært underholdningskoncept, hvor 
publikum i alle aldre og med forskellige forudsætninger 
gætter med på kendte hits fra flere årtier.  TIP ET HIT kan 
gennemføres for bosteder og naboskaber både om efter-
middagen og om aftenen, så I kan kombinere underhold-
ningen med kaffe eller mad. Med TIP ET HIT er I garante-
ret nogle hyggelige timer med en god stemning for alle. 

Klaus Strand-Holm, der er kendt fra Klaus & Servants, spiller og synger hits 
fra flere årtier, mens Karin Strand-Holm stiller spørgsmål om de enkelte num-
re. Der bliver sunget med ved bordene, der bliver grinet og hvisket til naboen. 
Hvem var det nu, der sang det nummer? Hvad var det nu, det hed? 

Inden tipskuponen afleveres, sætter deltagerne en cirkel om den sang, de mener, 
er den mest populære. Spændingen stiger, for er dét nummer, som man selv kan 
li´, nu også favoritten hos de andre deltagere? Arrangementet afsluttes med 
præmieoverrækkelse – art og størrelse aftales med arrangøren.

De spørgsmål, Karin har til publikum, er lette og kræver kun et kryds i JA 
eller NEJ rubrikken på de omdelte tipskuponer. Klaus kunne eksempelvis 
synge ”Krøller eller Ej” og Karin ville så spørge: ”Var det Tommy Seebach, der 
sang den til Grand Prix”? JA eller NEJ. 

GÆT OG SYNG MED!

SVAR JA ELLER NEJ

TIP FAVORITSANGEN

TIP ET HIT tilpasses helt til jeres ønsker, så pauser, længde og 
sværhedsgrad passer til netop jeres publikum. 

Booking og forespørgsler  

Tlf. 5599 2195 eller på mail info@tipethit.dk

Har I særlige 
behov og ønsker? 

Ring og lad os høre, hvad 
vi kan gøre for jer!


