I fokus

6 tips inför festen
En glittrig fest lyser upp i vintermörkret. Accent
har bett ett proffs om de bästa partytipsen.
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– Att arrangera fester är en av de saker
vi är allra bäst på! säger Bosse Widell,
sedan 18 år lärare på teaterlinjen på
IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg
i Mölnlycke.
Här arrangeras det varje år ett antal
fester för elever och personal, exempelvis premiärfest, höstfest, julfest,
vårfest, bullfest – och cricketbal. På
Wendelsberg får festerna kosta, men
med kreativitet och hjälpsamma
händer kan man komma långt även när
festbudgeten är knapp. För att en fest
ska bli lyckad är steg nummer ett att
den är alkoholfri enligt Bosse Widell.
– Det allra viktigaste är att bjuda
gäster som vill vara där, och som vill
ha kul. Se till att ha riktigt roligt
med dem som är där. Det smittar
nämligen till nästa fest.

Servera gärna en alkoholfri drink
när gästerna anländer. Is och
en fruktbit gör susen. En enkel
variant är Godtemplaredricka
som grund, blandat med saft och
lite frukt.

1. TEMA
Bestäm gärna ett tema som folk
kan klä sig efter – om de vill. Även
aktiviteter, mat och pynt kan
kopplas till temat. På så sätt blir
festen en rolig helhetsupplevelse.

2. MAT
Väl valda råvaror, snygg uppläggning och extra knorr på dukningen
sätter extra guldkant.

4. MUSIK
Om det finns möjlighet är liveband en populär stämningshöjare. Välj annars inspelad musik
som anknyter till temat.

6. PYNT
5. AKTIVITETER

Festfixa din lokal, gärna efter
temat. Tänk i färger och belysning!

Gärna kopplade till festens tema.
Det kan vara allt möjligt som får
igång dina festdeltagare; filminspelning med hjälp av mobiltelefon, frågesporter, lekar, bingo,
tävling, sport, teater eller sång.
På Wendelsbergs höstfest var
temat ”Familjen Addams bjuder
på middag”. Eleverna delades in i
grupper som fick gå en spökrunda
och fick med sig någon rekvisita;
exempelvis en kniv eller klubba.
Därefter fick grupperna till uppgift att spela in en två minuter
lång skräckfilm med sina mobiler. Filmerna tittade man sedan
gemensamt på under middagen.
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