
 
- din garanti för olycksalig servering! 

NU ÄR DET FEST! 
Oavsett om du ska arrangera middagsunderhållning, firmafest 
eller om du vill fira din 30 40 50 60 års fest på ett unikt sätt... 
Anlita Galna Servitörer, så får du en garanterat tokig 
underhållning med professionella skådespelare... Vi klebagar! 
VAD ÄR DET SOM HÄNDER? 
Serveringen går som planerat till en början, men fasaden 
krackelerar långsamt. Servitörerna förvandlar sig till helt 
underbara existenser och middagen utvecklar sig till ett kul 
spektakel... Vi bekaglar!  

 

 

HUR LÅNG TID VARAR DET? 
Vårt deltagande på festen varar drygt 1 timme från det att 
gästerna satt sig til bords. Det är inte en “färdig föreställning”, 
vi kommer med. Vi improviserar och skapar mycket på plats, 
och avslutningen ska tajmas rätt. Allt kan hända... Vi beklagar! 
ÄR DET KUL? 
“Det blev oerhört uppskattat av alla. Ni förgyllde verkligen 
vår firmafest och gav oss flera rejäla skrattanfall. 
Ni är toppen!” - IKG / företagsfest 
“De flesta hade ju "direkt" sett att det var på skoj... men alla 
höll med om att det var riktigt roligt och ingen ville väl erkänna 
att man blivit rejält lurad! Mycket proffsigt!“ - BONA / julbord 

 

ÖNSKAS NÅGOT MER?! 
Som komplement till Galna Servitörer kan vi erbjuda en bred 
flora av olycksaliga typer. Precis som Servitörerna, är de 
“osynliga” i början, vilket inte håller i sig… Dessvärre! 
• Dold gäst - ny flamsig pojkvän, en frigjord fransk faster… 
• Dold medarbetare - ny vimsig personalchef, en villrådig 

effektiviseringskonsulent... 
• Toastmaster - elegant, belevad, förvirrad... 
• Föredragshållare – konnässör innom öl, vin, korgflätning... 
• Festfotograf – karismatisk och tokig men det är inget fel på 

Nikon-kameran... Du får närmare 200 tokiga foton på ett 
USB-minne.  

 

 

VAD KOSTAR DET? 
Ingen fest är den andra lik! Därför finns det ingen fast prislista. 
För att kunna ge dig ett pris, behöver vi lite närmare 
information om festen: När (datum och tid), Var (vilken stad), 
Hur (anledning och antal gäster) samt ditt telefonnummer. 
 
Kontakta oss på: 
 
Tel. 0761-94 00 00 
info@GalnaServitorer.se 
www.GalnaServitorer.se 

Vi ser fram emot att få servera och (o)roa er! 
 


