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Publika Event - Ungdomsevent, Skolavslutning, Arenor!
Didgeridoo Event & Aktivitet AB är spe-
cialiserade på aktivitetssidan av event. 
Du har förmodligen sett oss på vägarna, 
vi kör kors och tvärs över vårt långa land 
för att sätta upp våra roliga aktiviteter 
på landets arenor, skolavslutningar och 

jubileum. För att nämna några namnkun-
niga platser har vi levererat till Globen, 
Göteborgsoperan, Malmö Arena, Elmia, 
Ullevi, Friends, Vida Arena, Hovet m fl. 
Tveka inte, låt oss förgylla ert evene-
mang också!



Mekanisk tjur eller surf
Alltid lika populär. Folk kör gång på gång. Vi 
kan lätt anpassa nivån efter deltagaren. 

VR eller Skyttesimulator
KUL och väldigt inne just nu! Snygg tygbe-
klädd monter på ca 3x3 m. På med ett headset 
och gå in i en helt ny värld. En magisk värld, 
en rolig värld, en läskig värld eller kanske en 
kreativ värld, du väljer själv!

Segways
Extremt lätt att lära sig och jättekul fordon 
att köra. Ett riktigt framtidsfordon!

Vattenbollar Zorb
Fri tillgång till dem populära vattenbollarna 
vid event gör barn och ungdomar ”bananas”. 
Räkna med full rulle vid denna aktivitet.



Prickskytte fotboll
En färdig anläggning för prickskytte. Enkel 
aktivitet som alltid levererar.

Gladiatorfight
Tampas och försök få ner motståndaren 
precis som i gladiatorerna. Mycket skratt!

Uppblåsbara fotbollsplaner
Vi har dem i alla former. Ni har sett dem på 
landets arenor vid landskamper. Vår största 
plan är 28x14 m och minsta är 6x9 m. 

Body Zorb / Bumper fotboll
Aktiviteten som har blivit superpopulär 
heter Body zorb football och går ut på att 
spela fotboll iklädd uppblåsta plastbollar. 

Sumofotboll
Världens fånigaste sport, om det ens vore 
en sport. Fotboll i sumodräkter är en 
garanterad skrattfest.

Uppblåsbara Hinderbanor
Passar alla åldrar. För dem yngre fungerar 
den som ett luftlekland med tunnlar, rutsch-
kanor, hinder medans den för ungdomar och 
vuxna är ypperlig till att tävla i.

Bungyrun
Ta dig så långt du kan med bungyrep i 
ryggen och sätt dit kardborreklossen innan 
du kastas tillbaka.



Våra Vanligaste koncept
Ni ser oss över hela Sverige vid publika 
evenemang såsom stads¬fester, jubileum, 
köpcenter, öppet hus eller ungdomsevene-
mang. Tveka inte på att kontakta oss inför 
ert arrangemang! 

För mer information eller bokning

Telefon: 070 - 729 06 25
E-post: rapp@didgeevent.se

www.didgeevent.se

Hoppborgar
Fotbollshoppborg,  
Happy combo m fl.

Paketpriser
Vi erbjuder paket med utrustning för att hyra och använda med 
egen personal samt paket med både vår och er personal. Självklart 
utbildar vi er personal på respektive aktivitet så att den utnyttjas 
till fullo och så att ingenting går sönder.

Rutschkanor
Jätterutsch, clownrutsch. 
Det går runt runt runt :).

Bouncy box
Boxas med jättehandskar i 
en ring. Vilka ungdomar har 
inte drömt om detta?


