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Juletrefest i bedriften? 

Vi tar jobben! 
Stabekk Janitsjarorkester arrangerer 

juletrefest for bedrifter, lag og foreninger. 

Vi stiller med orkester, lekenisser og 

julenisse, og lager juletrefest til glede for alle. 

 

Hjelp til juletrefesten i år?  

Å arrangere juletrefest for de ansattes barn er et fint og miljøskapende tiltak. I 
mange bedrifter er en slik fest en årviss tradisjon. Andre kan ha tenkt og hatt lyst, 
men kanskje aldri fått tid.  

Gjennom snart 30 år har Stabekk Janitsjarorkester tilbudt en juletrefestpakke 
som gjør arbeidet med barnejuletrefesten mye enklere for de som skal stå for 
arrangementet. Vi garanterer en vellykket fest, til glede for alle.  

Våre kunder er bedrifter og foreninger i alle størrelser, ingen er for store og ingen 
for små. De fleste velger å avholde tradisjonell juletrefest i løpet av de første 
ukene i januar, men vi tar også festoppdrag i desember.  

 

Juletrefestpakken inkluderer 

 Musikk av eget nisseorkester og organisering av gang rundt juletreet 

 Erfarne lekenisser som underholder og leker med barna 

 Filmfremvisning 

 Eget skuespill, spesielt skrevet for barn 

 Julenisse som deler ut poser til barna 

Poser fra julenissen til barna hører med, og vi påtar oss gjerne å pakke disse. Vi 
tar stykkpris for de posene som blir delt ut. 

Et standardarrangement varer i to timer. Vi får gode tilbakemeldinger på 
juletrefestene våre, mange bedrifter benytter pakketilbudet år etter år!  

 

Hva må dere gjøre?  
Ved å bestille vår pakkeløsning spares 
verdifull tid for firmaets ansatte. Det eneste dere som kunder må gjøre er: 

 Ta kontakt med oss, avtale passende dag og tid. 

 Invitere de ansatte med barn. 

 Ordne lokale og servering (brus, pølser, kaffe og kaker etter ønske). 

Kontakt 
For mer informasjon og bestilling, ta kontakt via juletrefest@sjo.no eller på 
telefon til kontaktnisse Svein Henriksen, mobil: +47 957 18 791. Vi har også en 
egen juletrefestside på Facebook. 

Av erfaring vet vi at det er lurt å være tidlig ute, slik at vi finner en dato som 
passer for begge parter. Det er ikke lenge igjen til jul! 

Med vennlig hilsen Nisseorkesteret i Stabekk Janitsjarorkester 
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