
 

Det mest grundlæggende element i centerdekoration med balloner 
er guirlander. Lange ranker af farvestrålende balloner monteret 
vandret, lodret eller i buer skaber dybde og balance igennem hele 
centret. 
Ballonguirlander har stor visuel tyngde. De mange balloner er 
præcis lige store og er desuden flettet meget kompakt. Derfor fylder 
ballonguirlander godt i rummet, og giver en ro og stabilitet for de 
handlende. 
Samme teknikker benyttes til at skabe fantasifulde skulpturere, der 
understreger temaer og logoer. 
Vi benytter specielle dekorationsballoner til vores arbejde. Vores 
balloner er stærke, har lang holdbarhed og fås i en bred vifte af 
farver og nuancer (se farvekort og prøver). 
 

 Ballonkunstneren, 
      Thomas Nissen 

Dekoration
i centret



 

- sådan dekorerer vi til 
 

   Fødselsdagen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når fødselsdagen skal fejres er ballonguirlander 
det oplagte valg. Flere tusinde balloner flettet 
sammen i elegante mønstre og farver lader sig 
ikke ignorere. Ballonguirlander er festlige, 
betagende og smukke i deres enkelhed. 
Guirlander kan suppleres med kæmpe-flag* på 
centertorvet og balloner med tryk i 
butiksvinduerne. 
* se siden om kæmpe-flag 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for flere informationer om 
dekorationer til fødselsdagen. 



 

 

Kæmpe-flag 
 

    - eller stort logo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sådan markerer du fødselsdagen for alvor. Med 
store ballonflag eller bannere sættes kunder og 
personale i den rette stemning. 
I stedet for flaget kan vi levere det store banner 
med fx logo eller firmanavn. Tekst eller motiv 
leveres i den størrelse du ønsker. Vores 
nuværende rekord er 6x36 meter i Gigantium, 
Aalborg.  
 

Kontakt Ballonkunst.dk for flere informationer om 
mulighederne med ballonbannere. 



 

Guirlander 
- en festlig dekoration 

til kampagnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En perfekt ramme til den gennemførte kampagne 
igennem hele centret. 
Ballonguirlander er en imponerende og anderledes 
form for dekoration. Balloner er 
stemningsskabende og festlige. Samtidig er 
dekoration med guirlander økonomisk fordelagtigt. 
Ballonerne er kraftfulde og dekorative i ugevis. 
Farverne udvælges så de passer nøjagtigt til dit 
behov. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for flere informationer om 
ballondekorationer. 



 

UDSALG 
 

- de handlendes fest 

 

Ballonguirlander er anvendelige til 
enhver anledning. Selvfølgelig skal 
der balloner i centergangene, når der 
rigtigt skal bydes indenfor til 
”handels-fest”. 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for flere 
informationer om dekorationer til 
udsalg. 



 

 

På de følgende sider kan du læse om nogen af de aktiviteter og 
børneunderholdning Ballonkunst.dk kan tilbyde. 
Vores aktiviteter kan selvfølgelig bestilles som enkeltstående 
events, men hvorfor ikke byde indenfor til en rigtig weekend, hvor 
børn og voksne oplever flere sider af det fascinerende ballon-
univers. Fx er det oplagt at supplere et Show med 
Ballonkunstneren, der laver en lang række store, imponerende 
figurer med ”Ballonværkstedet”, hvor folk selv kan prøve kræfter 
med ballonvridningen. 
 

Fælles for vores aktiviteter er, at børnene selvfølgelig selv er aktive 
og får succesoplevelser. Tænk at kunne prale med at have deltaget 
i arbejdet med en kæmpe- 
stor ballondrage – beviset  
hænger i centret flere uger  
efter. 
 

 Ballonkunstneren, 
      Thomas Nissen 

Børne-aktiviteter
i ferien



 

Ballondyr
til alle 

Ja, børnene gætter ivrigt med, når Ballonkunstneren er på besøg og 
deler ud af de farvestrålende ballonfigurer. Alle bliver på festlig vis 
involveret, og hvert barn får sin helt egen ballonfigur med hjem. 
”Ballondyr til alle” er meget populært blandt børn, og Ballonkunstneren, 
der kan lave ALT, er ofte brugt som trækplaster på messer, 
markedspladser, i gågader, centre eller til ”åbent hus”-arrangementer. 
Som noget nyt kan vi tilbyde flere ballonkunstnere – samtidig. Du kan 
med andre ord bestille et helt hold af ballonkunstnere til at optræde i 
centret. 
Som hold kan vi producere flere og større ballonfigurer. Vi kan dække et 
større areal, så vi når ud til samtlige butikker i området og samtidig 
fremstå som en helhed i en gennemført event. 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for flere informationer om uddeling af ballondyr. 



 

Ballon-værksted
 

- lær at lave ballondyr
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballonkunst.dk flytter ind på centertorvet. Vi 
stiller vores værksted op og inviterer børn og 
voksne indenfor. På ballonværkstedet kan du 
opleve en rigtig ballonkunstner i aktion. 
Børnene lærer at lave kendte ballondyr – eller 
opfinder deres helt egen figur. 
På værkstedet arbejder børnene også 
sammen på en større skulptur – måske et 
gigantisk tusindben. 
Børnene får selvfølgelig ballonfigurerne med 
hjem, og skulpturen hænger vi op til pynt i 
centret. 

 
Kontakt Ballonkunst.dk for flere informationer 
om ballonværkstedet. 



 

Rekord-forsøg 

- aktivitet for børn og voksne

 
 
 
 
 
 
Hvor lang tid tager det os at puste tusind 
balloner op? Hvem kan lave flest ballondyr 
på 1 minut? Hvor stor er den største 
ballonfigur vi kan lave? 
Lad os prøve ad. 
I en række rekordforsøg dyster børn og 
voksne med balloner i alle størrelser.  
Ballonkunstneren sætter til sidst alle 
ballonerne sammen til den længste skulptur 
af dem alle – måske en ildsprudlende 
ballondrage, som selvfølgelig monteres i 
centret. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk hvis du vil slå 
rekorder. 



 

 

Nytår, Valentine’s Day, Fastelavn, Påske, Halloween, Julen og 
mange flere… året er fyldt med højtider og gode grunde til at 
invitere indenfor på gode oplevelser og tilbud i centret. 
 
At handlende i stigende grad lægger sine indkøb de steder, hvor 
man, ud over varen, også får en god oplevelse med i handelen, er 
efterhånden et velkendt faktum. 
Med fantasifulde og flotte dekorationer af balloner i centret giver I 
med sikkerhed jeres kunder en overraskende og positiv oplevelse 
med på vejen. Professionelle ballonkreationer fascinerer børn og 
voksne og giver alle et smil på læben. 
Ballonkunst.dk er fyldt med gode 
idéer til netop jeres temadage. 
 
Se flere eksempler på temaer 
bagest i afsnittet til Festarrangøren. 
 
 

 Ballonkunstneren, 
 Thomas Nissen 

Temadage
i centret



 

 

Godt NYTÅR 

     

 
 

Store champagne-flasker hænger elegant 
og festligt, svævende over centertorvet.  
Et imponerende flot blikfang, der tager 
pusten fra enhver. 
 

Dekorationen suppleres med fest- og 
nytårstrykte balloner i butiksvinduer og 
centergange. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for flere 
informationer om dekorationer til NYTÅR 



 

 

Valentines Day 

    - alle tiders tema til 
Vinterferien. 

 

Valentine’s Day – d. 14. februar – er et oplagt 
tema til aktiviteter og dekoration i vinterferien. 
 
• Kæmpehjerter pynter i centergangene 
• Ballonhjerter i butiksvinduer. 
• Et romantisk ballonslot kan besøges på 

centertorvet. 
• Uddeling af svævende Valentine’s-balloner. 
• Ballonkunstneren er på besøg, og laver 

Valentine’s-ballondyr. 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for flere 
idéer og informationer om 
balloner til Valentine’s Day. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle fascineres af et godt gys - og når 
flagermus, græskar, monstre og 
kæmpeedderkopper er lavet i balloner 
bliver oplevelsen ekstra spændende. 
Figurerne kan laves i alle størrelser og 
benyttes til dekoration både på 
centertorvet og ved indgangene. 
Suppler figurerne med balloner i 
butikkerne. Vi leverer balloner i en bred 
vifte af Halloween-tryk. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for flere 
informationer om Halloween-tema.

   Halloween 
 

 - skræmmende godt tema 



 

 

De to frygtløse luftakrobater,  
Svævende Svend og Looping  
Louis er på besøg i centret. De udfører halsbrækkende numre i 
deres ballonfly, men Svævende Svend har glemt at spænde 
sikkerhedsbæltet. Midt i Louis’ loop falder han ud og må svæve 
videre i sin faldskærm. Louis opdager ingenting, han er ved at 
manøvrere det lille propelfly ned gennem centrets gange… 
 
Har du rammerne, så har vi idéen! 
Vi kan bygge alt i balloner. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for flere informationer om ballonskulpturer… 

Kolorit på hverdagen
 

- dekorationer der fortæller…



 
 
 

 

Da Rosengårdcentret 
fik en ”lille ny”… 

 

 

I foråret 2007 udvidede 
Rosengårdcentret i Odense til 144 
butikker. Der blev bygget til i den 
eksisterende Rød Gade, og området blev 
døbt ”Ny Rød Gade”. Vi dekorerede 
centrets torve med store og små storke. 
Centergaderne havde alle guirlander i de 
respektive farver, dog med et rødt strejf 
for at markere udvidelsen i rødt område. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for info og ideer 
til netop din event. 


