FESTINSPIRATION

Sølyst har gennem generationer skabt smukke og stemningsfulde rammer for fester.
Alt lige fra jubilæer, fødselsdage, konfirmationer og firmafester er blevet fejret med
maner på Sølyst.
Vi ved, at der ikke er to fester, der er ens. Men vi ved også, at det kan være en hjælp
med anbefalinger lige fra valg af fotograf, underholdning og musik til
hotelovernatning. Vi har mange samarbejdspartnere som kender huset godt, og vi
tager os af alt det praktiske på dagen, så I blot skal læne Jer tilbage og nyde festen.

FOTOGRAF
Få taget billeder, der fortæller historien om festen, de smukke rammer på Sølyst og
ikke mindst Jeres gæster.
Søren Brissing
www.brissing.dk
Lina Ahnoff
www.linaahnoff.com

BLOMSTER & BORDDÆKNING
Alle Sølysts blomsterdekorationer leveres af A Table Story. Hvis du har særlige ønsker til
blomsterdekorationer, som er ud over det sædvanlige, så kontakter du blot A Table
Story for et skræddersyet tilbud. Det kan for eksempel være ønsket om et showpiece,
hvor blomsterne løftes over bordet eller større og mere ekstravagante
blomsterkreationer til både bordet og til den enkelte kuvert. Mulighederne er mange.
På Sølyst dækker vi traditionelt op med moderne service fra Royal Copenhagen og
en af Danmarks største samlinger af sølvtøj. Såfremt du har ønsker til en særlig
bordopdækning, kan A Table Story enten supplere eller stå for hele borddækningen
på Sølyst.
A Table Story
www.atablestory.dk

MUSIK & UNDERHOLDNING
På Sølyst hjælper vi glædeligt med input til reception, indslag, underholdning, DJ og
bands, og nedenfor er nogle udvalgte samarbejdspartnere, som vi kan anbefale. I
tager selv kontakten og aftaler pris, mens vi koordinerer alt det praktiske som
opstilling, lydprøve mm., så I kun skal glæde Jer til at danse og feste hele natten lang.

ANKOMST & RECEPTION
Drabantgarden
www.drabantgarden.dk
De Danske Lurblæsere
Telefon 21 49 10 52
Saxofonist Daniel Nielsen
www.danielsax.dk
Romantic Strings
www.romanticstrings.dk
Live Strings (violin, bratsch eller cello)
www.livestrings.dk
Trypical Cumbia
Tlf.: 42 41 16 93
Huspianist Erik B. Jensen
Telefon: 27 11 08 17

INDSLAG
Swing Jazz Trio
Tlf. 20 20 90 89
Swing Acoustique
Tlf. 20 20 90 89
Bossa Nova Jazz
Tlf. 27 11 08 17
Peter Lodahl
Tlf. 42 42 43 24
Jens-Christian Wandt
Tlf. 22 47 74 10
Kim Wagner
Tlf. 25 21 39 99
Mental Magisk Show v/Henrik Svanekiær
Tlf. 51 62 11 66
Tryllekunstner Sunny Cagara
www.sunnycagara.dk

DJ & BANDS
DJ & Saxofonist Daniel Nielsen
www.danielsax.dk
Musik DJ
Tlf. 71 99 40 60
DJ ved SL Professional
www.slprofessional.dk
Entertainer & DJ Angus Rollo
Tlf. 42 30 59 25
Sølyst Ensemblet
Tlf. 29 26 41 18
Wheels (4 mands danseband)
Tlf. 27 11 08 17

The3Tops – kvinde danseband
Tlf. 24 65 80 08
MegaJam – 5 mands orkester
Tlf. 26 70 03 56
Morten Vestergaard
3-12 mands orkester med kendte solister
Tlf. 31 12 06 60

FYRVÆRKERI
Hvad med at slutte aftenen af med et festligt fyrværkeri eller flammeshow i Sølyst
parken med den smukke udsigt til Øresund? I står på terrassen og nyder udsigten og
oplevelsen, mens Apollo Fyrværkeri sørger for en forrygende og ikke mindst festlig
afslutning.
Apollo Fyrværkeri
www.apollo-denmark.com

OVERNATNING
På Sølyst har vi desværre ingen mulighed for hotelovernatning, men Sølyst ligger blot
ca. 12 km nord for København, så det er forholdsvis nemt og hurtigt at komme frem
og tilbage til København. Dog kan vi varmt anbefale et par hyggelige hoteller, som
ligger relativt tæt på.
Skovshoved Hotel – Det lille hotel på Strandvejen
www.skovshovedhotel.com
Schæffergården – Svanemærket certificeret
www.schaeffergaarden.dk
Sølyst gæster får 25% rabat på listepris.
Hellerup Park Hotel – Boutique hotel midt på Strandvejen
www.hellerupparkhotel.dk
Kurhotel Skodsborg – spa & fitness
www.skodsborg.dk
Rungstedgaard – udsigt til skov og strand
www.rungstedgaard.dk

