
 

Nibe Bryghus præsenterer 
VideoDisjockey med dansehits  
med indlagte sangtekster så alle kan synge 
med…


Tilkøb VideoDJ når du booker 
din fest på Nibe Bryghus! 
 og få en totaloplevelse som appellerer til et stor og bredt 
publikum i aldersgruppen  20 - 75 år.


1. Nibe Bryghus er i forvejen  en fantastiske ramme  
omkring FEST, MUSIK, DANS, SANG,  

2. Læg dertil et utroligt udstyrsstykke med 
store Digitale skærme på scene,  og i baren. 


3. Flotte videoer 4K i det helt store bredformat 21:9 
som understøtter musikken 


4. Rullende sangtekster så alle kan synge med. 

5. Kæmpe Lys og Laserlysshow,   Vi taler om 
omkring 150 effekt-enheder som sætter tryk 
på,  og skaber en helt unik stemning- om du 
vil… 

VideoDJ’en  lader ALDRIG  
festen gå i stå! 

I modsætning til Live Bands som typisk spiller 2 x 45 minutter, 
så lader VideoDJ’en ALDRIG festen gå i stå.  Når først dansen 
går i gang  - og det gør den,  så stopper vi ikke før DU mener at 
festen slutter. VideoDJ’en er din garanti for at festen er lige så god 
når den starter som når det er tid til at sige godnat!

NonStop 

Musik til din fest på  
Nibe Bryghus! 
- med alle de største dansehits på  

5 meter storskærm,   
og dansegulvet badet i lys og effekter  
om du vil.…


MICHAEL JACKSON

THE WEEKND

CHEER

Og hundredevis andre Hits -  o
g flere kommer hele tiden til…



Vi varmer op til non-stop fest på dansegulvet med 
både lækre 80’ 90’ hits og tidens nyeste og hotteste 
hits i form af specialproducerede musikvideoer på 5 
meter VideoWall med indlagte tekster så publikum 
kan synge med. 


Samtidig er lysshow programmeret til det enkelte 
nummer  - underbygger musikkens puls og dramatur.


Synlig effekt på dansegulvet og i baren. 
Sådan har publikum aldrig før set numrene blive 
præsenteret. 

Det har en langt større effekt på festens puls end 
traditionel DJ-musik eller mange LIVE Bands for den 
sags skyld…


VideoDiscJockey 
Fremtidens DJ i 4K 21:9 format 

med Sing-along tekster.

Fordi  det hele står klar og ikke skal transporteres 
rundt og sættes op kan vi tilbyde dig VideDJ med 
lys til en billig fleksibel prismodel hvor du kun 
betaler for det du “forbruger”

1000,-  pr time* 
Enklere kan det ikke gøres! Skal vi spille i 3 timer så 
er prisen 3000,-. Skal vi spille i 5 timer er prisen 
5000,-

Vi giver dig mere for pengene end langt de fleste 
mobile diskoteker,. Og ingen har et setup som det vi 
byder på!


• Billedshow under middagen? 
Egne billeder opsat smagfuldt i billedshow til 
storskærm i Krystalsalen eller på 70” TV i 
Panoramasalen. Pris mellem 500,- og 1000,-


• Festlys - ikke kun på dansegulvet? 
Tilkøb lys så pynter vi også hele salen op med lys, 
som skaber lige netop den intense eller romantiske 
stemning til din fest som sætter prikken over i-ét.  
Hyggelys til middagen og stemningsfuld Partylys til 
festen. Pris 1000, - 


• Også Musik til maden? 
Under middagen spilles selvfølgelig - om ønskeligt - 
behagelig passende dinnermusik  - gerne fra din 
egen medbragte playliste ( Smartphone .Tablet etc.)  
Skal du have hjælp koster det 400,- 

*) VideoDJ og Lys er tilkøb til din fest og er ikke inkluderet i lejen af lokale. Minimum spilletid er 3 timer - 
derimod er der intet max timetal. Vi spiller sålænge du vil..

VideoDJ er med en rigtig DJ, som selvfølgelig også modtager ønsker til playlisten!

Kontaktperson vedr. Musik og Stemningslys
Werner Elhauge, tlf. 29 90 95 55
welhauge@nibebryghus.dk

Se mere på www. nibebryghus.dk

Tilkøbspriser - overblik: 
VideoDJ - 1000,-  pr. Time

Hjælp til booking af liveband.  - det gør vi gratis!

Billedshow 500,-  til 1000,- 

Lys i Salen(e). 1000,- 

Hjælp til playlister 400,-
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