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Innehar F-skattebevis

Vad roligt att ni är intresserade av att anlita oss till er bröllopsfest. Låt 
oss nu se till att det blir en fest att minnas! :) 
 
Vi erbjuder Dj’s med erfarenhet från spelningar på nattklubbar, 
kryssningar, rave, konvent, event, privata fester och bröllop. De har 
känsla för att välja låtarna för en blandad publik i olika åldrar. 

Vi förgyller festen med ljuseffekter och ljusstyrning som anpassas 
efter musiken. Ett klockrent ljud med tung bas om så önskas.

 

Våra 5 gyllene regler
 

Professionellt bemötande 
Mjuka övergångar mellan genre & tempo 

Dansbara låtar med mycket energi 
Anpassa musiken efter önskemål 

Känna av dansgolvet

Platser vi haft bröllopsspelingar på: 
Minninge loge, Smedjan, Hedenlunda slott, Odd Fellow, Orsa hembygdsgård, 
Rockelstad slott, Bäckstugan, Håcknesta, Dufweholms herrgård, Stora Djulö, 
Martins loge, Kolstugan, Eketorp, Mauritzberg, Vadsbro Blacksta föreningsgård, 
Grytsberg, Bomans hotell, Båsenberga Hotell & konferens. 
 
Annan utrustning: 
Elverk, enklare dekor, eventtält, stjärntält mm.
 
Extra guldkant: 
Pyrotekniker till festen för ett extra fint fyrverkeri. 
Fae fire group som håller eldsshow.
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Silverpaketet - 5500 kr 
 
Innehåll
• DJ 3 h med DJ-bord
• Ljud för upp till 50 personer (2 st 12” fullrangehögtalare)
• Ljus (2 st ljuseffekter, 2 st led-kannor för miljöbelysning och 

rökmaskin)
• Dresscode DJ: kostym 

Praktiskt 
Möte inför bröllopet där vi går igenom kvällens upplägg, musik & era önskemål. 
 
Bokningsavgift om 500 kr betalas direkt. Resterande 5000 kr betalas till konto, 
kontant eller via swish senast på leveransdagen.
 
Rodda upp  ca 1 h, görs enligt överenskommelse. 
Rodda ner ca 1 h, utförs på natten, dagen efter eller enligt överenskommelse.
Roddning sköter vi så inget ni behöver tänka på. 
 
Extra speltimme går att köpa till på kvällen om så behövs, 500 kr/h.  

Musik - Topp 20 
Maila in er topp 20-lista senast 2 veckor innan leveransdag. Gärna önskemål om 
specifika genres , låtar & artister.

Transport
Transport ingår för Katrineholm +5 mils radie. Utöver det reseersättning om 25 kr 
per mil.
 



Event X i Katrineholm AB 
info@eventx.nu
073 521 40 77

Innehar F-skattebevis

Guldpaketet - 6500 kr 
 
Innehåll
• DJ 4 h med DJ-bord
• Ljud för upp till 80 personer (2 st 15” fullrangehögtalare)
• Ljus (4 st ljuseffekter, 4 st led-kannor för miljöbelysning  rök-

maskin)
• Ljusstyrning, möjlighet att välja färgtema
• Loungemusik, koppla in egen musik till middag & mingel
• Trådlös mikrofon, som kan användas till tal
• Dresscode DJ: kostym 

Praktiskt 
Möte inför bröllopet där vi går igenom kvällens upplägg, musik & era önskemål. 
 
Bokningsavgift om 500 kr betalas direkt. Resterande 6000 kr betalas till konto, 
kontant eller via swish senast på leveransdagen.
 
Rodda upp  ca 2 h, görs enligt överenskommelse. 
Rodda ner ca 1 h, utförs på natten, dagen efter eller enligt överenskommelse.
Roddning sköter vi så inget ni behöver tänka på. 
 
Extra speltimme går att köpa till på kvällen om så behövs, 500 kr/h.  

Musik - Topp 20 
Maila in er topp 20-lista senast 2 veckor innan leveransdag. Gärna önskemål om 
specifika genres , låtar & artister.

Transport
Transport ingår för Katrineholm +5 mils radie. Utöver det reseersättning om 25 kr 
per mil.
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Platinumpaketet - 8500 kr 
 
     Innehåll
• DJ 4 h med DJ-bord
• Ljud för upp till 200 pers. (2 st 15” fullrangehögtalare, 2 st 18” 

basar)
• Ljus (4 st ljuseffekter, 8 st led-kannor för miljöbelysning & rök-

maskin)
• Ljusstyrning, möjlighet att välja färgtema
• Loungemusik, koppla in egen musik till middag & mingel
• Trådlös mikrofon, som kan användas till tal
• Dresscode DJ: kostym 

Praktiskt 
Möte inför bröllopet där vi går igenom kvällens upplägg, musik & era önskemål. 
 
Bokningsavgift om 500 kr betalas direkt. Resterande 8000 kr betalas till konto, 
kontant eller via swish senast på leveransdagen.
 
Rodda upp ca 2 h, görs enligt överenskommelse. 
Rodda ner ca 1 h, utförs på natten, dagen efter eller enligt överenskommelse.
Roddning sköter vi så inget ni behöver tänka på. 
 
Extra speltimme går att köpa till på kvällen om så behövs, 500 kr/h.  

Musik - Topp 20 
Maila in er topp 20-lista senast 2 veckor innan leveransdag. Gärna önskemål om 
specifika genres , låtar & artister.

Transport
Transport ingår för Katrineholm +5 mils radie. Utöver det reseersättning om 25 kr 
per mil.


