Möllberg
á
la carte
Gäst på egen fest? Självklart!
Men då krävs det att någon annan tar ansvaret
för helheten så att du i lugn och ro kan luta
dig tillbaka och njuta av god mat och få tid att
umgås med vänner, arbetskamrater eller
kunder. Handen på hjärtat så är det väl en
sådan fest du vill ha? Det är jag som är
”någon annan”. Efter ca 30 år som kombinerad
festarrangör, underhållare och middagsdirigent
har jag lärt mig hemligheterna om hur man
skapar en minnesvärd fest för både gäster och
värdfolk.

Bra såser reder sig inte själva.
Jag måste ha rimligt gott om tid för att kunna
göra en genomtänkt planering. Din fest är
ingen färdig lagervara. Ju tidigare jag får veta
dina önskemål desto bättre. Jag tar hand om
både stora och små frågor. T ex : Vilket syfte
har du med festen? Vilken stil har du tänkt
dig? Passar din festidé gästerna? Ska ni
dansa? Liveband eller dicso? Hur ska borden
placeras? Vilket ljud och ljus behövs?
Tips: Planera inte för mycket innan du
kontaktat mig. Det blir både onödigt dyrt och
nervöst om man måste ändra i sista minuten.

Det är med kalas som med fyrverkerier.
Blindgångare accepteras aldrig. Snabbt och
ljudligt ska det lämna den vardagliga jordytan
och skänka en stunds sprakande feststämning.
Och det gäller vare sig du planerar för en
jubileumsfest, en kundmiddag, en buffé,
temakalas, smokingparty eller konferens. Jag
hjälper dig i det viktiga förarbetet. Pratar med
hovmästaren om hur du vill ha det, diskuterar
menyförslag, tar fram körschema, bestämmer
ordning för talare o s v.

”Spontana talare” ska anmäla sig i förväg!
Jag är en noggrann typ, som det anstår en
middagsdirigent. Varje fest är en premiär som
kräver känsla och finess. Därför finns det inte
plats för plötsliga inhopp av oannonserade
estradörer med eget manus och agenda. För att
få den rätta rytmen tar jag fram ett ”partitur”
för festkvällen och ser till att alla kan läsa
”noterna”. Det ger mig kontroll över
tillställningen och utrymme för eventuella
musikaliska inslag. Kort sagt ”Planerad
improvisation med timing”. Allt framfört på
antingen svenska eller engelska

Showtime!
Jag ska avslöja en liten yrkeshemlighet. Vägen
till middagsgästens hjärta går inte enbart
genom magen. Den går genom örat också.
Därför är jag mycket lyhörd när det gäller val
av melodier. Så det blir en hel del plockande i
låtarkivet. Det brukar bli en skön blandning av
svensktopp, 60-talshits, visor och swing. Och
en improviserad show, som kryddar hela
anrättningen. Antingen underhåller jag solo
med min gitarr eller tillsammans med ett par
kompande musiker. Ibland också med hel
orkester som ser till att det blir tryck på
dansgolvet.

Vilka roller vill du att jag ska spela?
Jag har som du förstått fler strängar än vanligt
på min gitarr. Oavsett hur vårt samarbete
kommer att gestalta sig ska du veta att min
refräng är balans, kvalitet och timing. Och att
mitt motto är: Ingen enskild del av festen får
störa helheten.
Vi hörs & ses snart hoppas
Klasse Möllberg
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Klasse Möllberg är en fantastisk person att
jobba med. Både i små och stora
arrangemang. Vi känner oss trygga när Klasse
sköter dialogen med restaurangpersonal,
orkester, ljud- och ljusriggare, så vi kan ägna
oss åt det primära i vår verksamhet d v s våra
gäster.
Att Klasse dessutom är en glimrande
toastmaster och underhållare gör ju inte saken
sämre.

Stig Lundkvist
Grundare av SLAO, Svenska
Liftanläggningars Organisation

Henrik Wadsten
Restaurangchef Rondo,
Liseberg

Jag har haft förmånen att på nära håll följa
hur Klasse arbetar inom både skidturismen och
underhållningsbranschen. Som skidlärare i
Riksgränsen gled han snabbt in i showbiz och
såg till att göra ”Afterski” till ett begrepp ända
bort till Vail, USA! Med sin smittande humor
och fingertoppskänsla för vad publiken vill ha
skapar Klasse härlig stämning, vare sig det
handlar om en skidtävling som SKISTAR, TVs
julkalender, evenemang med tiotusentals
åskådare eller mindre privata fester. Klasse är
något av ”en levande jukebox” med sitt enorma
musikkunnande, kan mycket om mat och dryck,
vet hur och när det skall serveras, är en
strukturerad perfektionist när det gäller att
planera och samtidigt en mästare på att
improvisera. Kort sagt den optimale ledaren
och underhållaren för ett lyckat genomförande.
Något som hela Skidsverige med glädje och
tacksamhet har dragit nytta av.

När man själv är van att göra bra
arrangemang och fester för krävande gäster är
det roligt att samarbete med en artist som ser
till helheten och inte till sitt eget uppträdande.
För en av våra viktigaste kunder skapade jag
tillsammans med Klasse Möllberg en helkväll
för 700 personer där middag och show vävdes
ihop till en verkligt minnesvärd föreställning.

Mats Paulsson
VD, PEAB
Klasse Möllberg har under många år varit en
betydelsefull medarbetare i Peab. Inte genom
spikande eller murande men däremot som
glädjespridare och ”skrattretare”. Ända sedan
1978 har Klasse varit idékläckare, arrangör,
toastmaster, konferencier, presentatör och
underhållare vid en lång räcka tillställningar
som Peab haft. T e x när vi firade vårt 40
årsjubileum på Finnboda varv i Stockholm med
2 400 gäster, vid invigningen av ett fullspikat
Hotell Tott i Åre, när vi haft kick-off-träffar för
Peabs chefspersoner på Högfjällshotellet i
Sälen eller när jag firade mitt 50-årskalas. Om
någon vill kan jag plocka fram minst ett
dussin andra exempel på arrangemang som
Klasse Möllberg genomfört för Peab.

Håkan Sträng
Markandsdirektör,
Volvo Personbilar Sverige AB

Jörgen Haglind
Senior Vice President,
Tetra Pak International

Vi använder oss av Klasse Möllberg för då vet
vi att våra arrangemang håller toppklass.

Klasse representerar något av det mest
professionella jag upplevt i nöjesbranschen.
Han är en fantastisk stämningsskapare som
verkar sakna begränsningar när det gäller
musikstilar. Klasse har också fått gåvan att
kunna läsa av vad publik och gäster vill ha och
längtar efter. Därför blir nöjet helt på deras
sida! En del av hemligheten är förstås hans
proffsiga förberedelser. Inget lämnas åt
slumpen! Förutsättningarna spikas! Logistiken
finns på plats! Allt för att ge bästa valuta för
pengarna. Jag har träffat få om ens någon
underhållningsvirtuos som är så fokuserad på
att leverera resultat som Klasse. Sak samma
om gästerna är svenska eller internationella så
vet man att Klasse skapar ett program som ger
träningsvärk i skrattmusklerna, sveda i
handflatorna och ömhet i fotsulorna. Kort sagt
så skapar han en gedigen god och glad
stämning.

