
TIP ET HIT
SANG – SMIL – OG SUPER STEMNING!

Musik skaber liv og glæde – og alle får smil på 
læben og i øjnene, når man går ned ad ”Mindernes 
Boulevard” og husker hits og oplevelser. Under-
holdningen er sikret til klubbens eller foreningens 
arrangement, når Musikquizzen Tip Et Hit kom-
mer på besøg – og skaber en god stemning. Klaus 
Strand-Holm fra Klaus & Servants spiller – og Karin 
stiller sjove spørgsmål, som alle kan gætte med på. 
Og man er velkommen til at synge med!

FOR ALLE MED SÆRLIGE BEHOV

Værestedet Jyllinge:
”Under maden til vores afslutningsfest spillede 
Klaus fra Klaus og Servantes lidt stille musik før 
musikquizzen TIP ET HIT. Super stemning. Det prø-
ver vi en anden gang igen!”

Erling Kristensen, ÆldreSagen Gundsø  

Køng pensionist- og fritidsklub:
”Det kan nok være, at der blev sunget. Det fortsatte 
eftermiddagen igennem. Vi havde den helt særlige 
oplevelse at være testpublikum på en helt ny sang, 
som Klaus først var blevet færdig med teksten til 
for få dage siden. Da vi skulle sige farvel og tak til 
Karin og Klaus, fordi der skulle spilles kort, var der 
mange, der gerne havde undværet kortspillet.” 

Orla Andersen, Lundby 
Østrup Forsamlingshus:
 ”Fantastisk stemning – der blev sunget med, så folk 
måtte bruge hele lørdagen til stemmepleje. Det var 
helt super, at Klaus spillede videre til dans efter ”TIP 
ET HIT” showet – sikken et repertoire. Der var meget 
stor tilfredshed med arrangementet, og mange af 
deltagerne var enige om, at det var noget der var 
værd at tage op. 

Keld Kramsbjerg, (Landsrådet på Nordfyn)

 
MON IKKE TIP ET HIT

OGSÅ KAN VÆRE NOGET FOR JER?

HVORDAN FUNGERER DET?ANMELDELSER

•
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 
er et fleksibelt underholdnings-koncept, der 

kan tilpasses netop jeres ønsker.

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



TIP ET HIT
Musikquiz med livemusik og gætterier
TIP ET HIT er et populært underholdningskoncept, 
hvor publikum i alle aldre gætter med på kendte hits 
fra flere årtier.  TIP ET HIT kan gennemføres både om 
eftermiddagen og om aftenen, så I kan kombinere 
underholdningen med kaffe eller middag. Med TIP ET 
HIT er I garanteret nogle hyggelige timer med en god 
stemning til jeres næste arrangement! 

Booking og forespørgsler  

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

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 numre. 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? 

Ved hjælp af denne tipskupon skal deltagerne gætte, hvilken sang 
der har fået flest stemmer. Spændingen stiger, for er dét nummer, 
som man selv kan li´, nu også favoritten hos de andre deltagere? 
Arrangementet afsluttes med præmieoverrækkelse.

På de omdelte stemmesedler sætter deltagerne en ring om 
de tre sange, de bedst kan li´. Stemmesedlerne samles ind - og 
publikums favorit findes. Mens stemmerne tælles op, spiller 
Klaus og underholder gæsterne med en stribe populære hits 
fra 1950´erne og op til i dag. Undervejs uddeles tipskuponer til 
brug for næste runde af TIP ET HIT. 

GÆT OG SYNG MED!

DE TRE SANGE, DU KA´ LI´

TIP FAVORITSANGEN

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

Har I særlige 
behov og ønsker? 

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


