Aktiviteter

Anthony Charles Heads - Mentalisten

En konferensaktivitet som ingen annan!
Sveriges främsta Mentalist och Psykologisk manipulatör ANTHONY CHARLES HEADS
bjuder på en show fylld med tankeläsning, storytelling, magi, psykologi och vilseledning!
Showen heter "Anden i glaset" och är en återskapelse av en viktoriansk seanskväll.
Skratta, flämta och undra "Hur är det möjligt?" medan ni bevittnar omöjliga fenomen. Ni
kommer att bevittna exakt samma otroliga "paranormala" fenomen som upplevdes under
1800-talets seanser - svävande föremål, andeskrift och kanske till och med besök från
andarna! Anthony bjuder på en spektakulär show som ni kommer att prata om länge
efteråt. Är värden synsk på riktigt? Är han klärvoajant? Eller är det någonting annat?
Showen är 90 minuter i en akt och kan upplevas året om inomhus.
Pris 6000 kr i startavgift plus 385 kr per person. Minimidebitering 15 personer.

Mattcurling

Ett roligt precisionsspel på matta där ni utmanar kollegorna lagvis.
Minimiantal 8 personer, max antal 16 personer. Tidsåtgång ca 1-2 timmar.
Pris 295 kr per person.

Gastronomisk gemenskap

I Gastronomisk gemenskap avslöjar vi kockarnas hemligheter medan ni själva går på
upptäcktsfärd i proffsköket. Med varsam handledning är det nästan märkligt vilka
smaksensationer som kan skapas.
Minimiantal 8 personer, max antal 12 personer. Tidsåtgång ca 2,5-3 timmar plus middagstid.
Pristillägg till helpension 745 kr per person.
Pris ej övernattande gäster 1345 kr per person.
I priset ingår förkläde, kockmössa, recept.
Vin & dryck tillkommer.

Vedeldad avslappning

Vid Sadelkammaren på andra sidan parken står två portar till himmelen. Stora kar till
brädden fyllda av riktigt varmt vatten. Doften av veden som värmer vattnet ligger som en
strimma hopp i luften. Sjunk ner, andas ut, känn hur viktlösheten i vattnet gör att alla
bekymmer flyger sin kos. Titta ut över den vackra parken. Träden är belysta. Månen
kanske dyker upp och vill vara med. Låt timmarna gå. Vi har gott om ved. Enda
anledningen att lämna karet är att hämta några kylda öl och lite smakrik korv från det
uppdukade bordet inne i Sadelkammaren. Lika skönt året om, men extra ljuvligt när snön
faller och flingorna fräser till när de landar i det heta vattnet.
Vi har två kar som tar max 8 personer vardera.
Minimidebitering 6 personer.
OBS! Vedkaren tar minst 5 timmar att värma upp.
Pris: 6-12 personer 380 kr per person
13-20 personer 325 kr per person
Korvbricka samt dryck tillkommer.

Skogsgläntan

Skogarna runt Thorskogs Slott är uråldriga. De är ett levande exempel på hur alla skogar
såg ut för hundratals år sedan innan avverkningar och granodlingar. I vår skog har vi
ordnat en speciell plats där vattnet porlar i bäcken och ljuset silar genom lövverket, vi
kallar den skogsgläntan. Det är en härlig plats och ett värdigt mål på er vandring. Vid den
sprakande brasan smakar lunchen extra gott och ni kan prova lerduveskytte, bågskytte
och jaktbana. Här kan vi även servera en rykande gulaschsoppa eller kaffe och kaka. Vi
skräddarsyr skogsgläntan efter era önskemål.
Tidsåtgång ca 2 timmar inkl. promenad. Minimidebitering 8 personer.
Pris inkl. tre valfria aktiviteter (vår, sommar, höst) 425 kr per person. Endast lerduveskytte 345 kr per
person. Dryck tillkommer.

Besegra vildmarken (halvdag)

Det är härligt att vara på konferens. Precis när man avnjutit en dignande frukost i
historiska salar så är det dags att möta naturen på naturens villkor. Med en halvdag i
vildmarken prövas lagandan, samarbetsförmågan och tävlingsinstinkten. Som tur är ligger
vildmarken inte så långt från slottet. På med kängorna, fyll lungorna med skogsluft och ge
järnet i urskogen. En halv dag i vildmarken börjar till exempel med fisketävling i lag i
Spikdammen ovanför slottet. Nu är vildmarken inte långt borta. I Skogsgläntan väntar
sedan den sprakande elden. Här blir det ankrace i bäcken, lerduveskytte och jaktbana med
luftgevär. Och längs färden skjuter ni luftgevär och pilbåge. Vår vildmark är förvånansvärt
välförsedd med aktiviteter och förfriskningar. Det finns ju ingen anledning att överdriva det
vilda.
Minimidebitering 20 personer, tidsåtgång ca 4 timmar.
Pris 895 kr per person.
Mat och dryck tillkommer.

Aktivitetsslinga i parken

På konferens är det mycket som ska avhandlas. Det är välkomstkaffe, kaffepaus, lunch,
eftermiddagskaffe och middag med efterföljande avkoppling. Det kan tyckas svårt att hinna

med något annat. Men om ni vill ha ett stimulerande avbrott har vi ett förslag. Fyra
aktiviteter i slottsparken. Börja till exempel med en poängpromenad som ni själva satt
samman. Låt frågorna vara en pedagogisk del i konferensen. Eller helt galna. Det
bestämmer ni. Kombinera med vår 6-håls pitch & putting-bana, boule och bågskytte. Nya
idéer kommer fram när man minst anar det. Den friska luften och samvaron gör sitt till
också.
Tidsåtgång 1-2 timmar.
Pris: 295 kr per person. Minimidebitering 10 personer. Dryck tillkommer.

Guldvaskning

Ibland är allt guld som glimmar. Känner du att det hettar till om kinderna, hjärtat slår
extra fort och skrattet som bubblar upp inombords är svårt att hålla tillbaka? Oroa dig, vi
har sett det förut. Det är Guldfebern! Tag chansen att lära dig grunderna i hur du själv
kan vaska fram guldet ur den porlande bäcken vid Skogsgläntan.
Allt guld du hittar får du naturligtvis ta med dig hem!
Tidsåtgång ca 2 timmar, pris 350 kr per person. Minimidebitering 6 personer.

Paddla kajak

Utforska Stendammen som ligger i den trolska urskogen som omger oss och stanna för en
fika och njut av naturen.
Tidsåtgång 4 timmar, pris 9 000 kr för 10 personer, därefter 900 kr per person upp till 15 personer som är
maxantal.

Skattjakt

En allsidig teambuildingaktivitet där man i lag och genom samarbetsövningar ska försöka
komma åt den åtråvärda skatten som göms i finalens skattkistor. Man har en viss tid på
sig och utmaningarna är valda så att det finns något som passar alla.
Aktiviteten tar ca 2,5 timme. Pris från 8 000 kr för 8-14 deltagare.

GPS-orientering

Ni delas upp i lag och klurar ut ledtrådar belägna vid utvalda pärlor i naturen, listar ut
rebusar och letar upp vägvisare och nycklar som leder er till målet. Det gäller att hantera
information, fördela arbetsuppgifter och samarbeta på ett smart sätt.
Tidsåtgång ca 2 timmar. Pris 4 950 kr för 10 personer, därutöver 495 kr per person.

Välgörande träning och avslappning

Qi Gong, Yoga, Pilates. Ord som du hört, kanske utövar eller rentav är expert på? Men som
nästan allting blir upplevelsen starkare när man befinner sig i en vacker miljö som i sig
själv skänker ett alldeles speciellt lugn. Föreställ dig; dagen gryr stilla, du befinner dig
tillsammans med likasinnade i slottsparkens grönska. Fåglarna sjunger upp sig lite. Njut
av de medvetna rörelserna i Qi Gong eller upptäck leder du inte trodde du hade i ett
skräddarsytt yogapass. Är ni minst tio personer så ser vi till att ni får vad ni önskar.

Pris från 5000 kr för en grupp på upp till 30 personer.

Chokladprovning

Hur vet man att chokladen verkligen är så god som den borde vara? Kan du lita på dina
smaklökar? Samla likasinnade och lär dig mer om gudagåvan choklad. Ni vägleds i
provsmakningen av en chokladexpert och får prova mängder av olika chokladsorter,
praliner och tryfflar. Kunskap förhöjer upplevelsen och efteråt vet ni mycket mer om
chokladens historia, framställningsmetoder och vad som är möjligt att åstadkomma med
choklad. En chokladbit kommer aldrig mer att bara vara en chokladbit.
Minimidebitering 10 personer 3950 kr, därefter 300 kr per person. Tidsåtgång ca 1,5 timme.

Dryckesprovningar

Kunskap är en lätt börda. Men kunskap är också en krydda. Sätt vår sommelier på prov
genom att ställa riktigt komplicerade frågor på en inspirerande resa genom vinets,
champagnens, Tequilans eller whiskyns världar. Det finns så oerhört mycket att smaka,
dofta och uppleva. Har du hittat dina favoriter? Hur vet du det? Öppna sinnena och låt dig
väl smaka.
Vin- eller champagneprovning; pris från 3990 kr för 10 personer och därefter 175 kr per person.
Till champagneprovning rekommenderar vi en assiette med löjrom samt ytterligare fiskromsorter som
passar utmärkt att prova till; pris 156 kr per person.
Tidsåtgång ca 1,5 timme.
Kostnad för drycker tillkommer.

Lös mordet innan middagen

I Sverige och Norge älskar vi våra deckare. Vi vill inte släppa taget om boken innan vi vet
hur allt hängde ihop. Det gör både svenskar och norrmän perfekt förberedda på att själva
lösa mordmysterier. För det är ett sant mysterium som inträffat. Medan ni njuter av livets
bästa kommer döden på besök. Ett mord. Vem är mördaren? Är mördaren kvar? Kommer
mördaren slå till igen? En kommissarie anländer prompt. Alla är misstänkta. Ingen är
skyddad. Lös det spännande mysteriet. Men se upp. Det kan vara du som är skyldig.
Minimiantal 10 personer, tidsåtgång ca 2,5 timmar. Pris 395 kr per person.

Överraskningsmåleri

Måla ett gemensamt konstverk och stärk såväl individen som gruppen. Släpp stress och
press i denna aktivitet som passar alla, ni behöver inga förkunskaper utan arbetar kravlöst
samtidigt som teamkänslan förbättras och ni får ett minne med er hem från den kreativa
konferensen.
Tidsåtgång ca 75 minuter. Pris 5 495 kr för 10 deltagare, därutöver 395 kr per person.

Glödvandring

En mycket spännande och peppande utmaning. Att vandra på glödande kol är en mentalt
stärkande upplevelse för såväl individen som gruppen i sin helhet.
Tidsåtgång ca 2 timmar. Pris 18 500 kr för upp till 30 personer.

Musikquiz

Fartfylld musiktävling med eller utan mentometerknappar med frågor inom musik, film
och allmänbildning. Hela laget är delaktigt och quizmastern håller tempot uppe. Det lag
som fått flest poäng vid spelets slut vinner duellen.
Pris 8 990 kr.

Samspel

Teambuilding som det skall vara. I Samspel förekommer ingen tävling inom gruppen. Alla
medarbetare samarbetar för att nå det bästa möjliga slutresultatet. Även om
saxofonisterna spelar fantastiskt och trumpetarna spelar jättebra så blir slutresultatet i
orkestern inte bra om inte alla spelar samma låt, är lyhörda för varandra, följer sin
ledare. Samspel ger direkt feedback om samarbetet inte fungerar. I början kommer det låta
bedrövligt, men ganska snart hör man en klar förbättring. När man till slut sitter och
spelar We Will Rock You tillsammans på instrument man inte ens trodde att man kunde få
ljud i är känslan enorm!
Tidsåtgång 1-2 timmar, pris 6 250 kr för 10 personer, därefter 625 kr per person.

TactIQ Escape Box

TactIQ Escape Box är ett adrenalinfyllt lagspel. Jobbar laget bra ihop under press? Är laget
strukturerat och lösningsorienterat? Kommunicerar laget bra med varandra? Här ni vad
som krävs för att bli agenter på Perfect Intelligence?
Det blir en häftig spionjakt som hemliga agenter för Perfect Intelligence. Efter en
introduktion får alla lag om tre till sju personer var sin agentväska och en dokumentmapp
av vår gamemaster. Efter att ha fått all information om spelet startar musiken och en
nedräkningsklocka tänds på väggen. Nu ska varje lag lösa varierande, kluriga och
underhållande uppdrag för att få öppna agentväskan och komma vidare i spionjakten. Ju
fler uppgifter man löser desto längre kommer man in i boxen. Målet med spelet är att följa
spåren efter den efterlysta spionen. Leta spår, identifiera fingeravtryck, koder och fullfölja
uppdraget att få fast spionen inom 60 minuter.
Pris 3 950 kr för 10 personer, därefter 295 kr per person.

Samtliga priser är exklusive 25 % moms. Vi skräddarsyr aktiviteter utefter era önskemål och
förutsättningar. Ring och prata med oss på bokningen.
På slottet finns även kostnadsfri tillgång till bastu, biljard, dart, sällskapsspel, boule, kubb,
krocket, pitch- och puttingbana samt vandrings-/joggingspår i underbar natur.

