


Balloner til fest
 
 

Ingen fest uden balloner. Balloner spreder glæde og stemning og har 
altid været en vigtig del af begrebet fest. 
Ballonkunst.dk tilbyder professionel dekoration med balloner. 
Dekoration med balloner gør et imponerende indtryk. Gæsterne 
oplever fra første øjeblik suset i maven - at være en del af en helt 
eventyrlig begivenhed. 
 
Vi tilbyder mere end, du er vant til. Balloner giver med lethed 
muligheder, man ikke opnår med andre materialer. Med svævende 
gasballoner tilføres festdekorationerne en tredje dimension og 
udfylder de tomme rum i et stort lokale - sænket loft monteres som 
hvælvinger, og søjler og portaler skabes som unikke 
skulpturer, der understreger festens tema. 
 
Ballonkunst.dk’s dekorationer er nænsomt 
tilpasset lokationens fysiske rammer, de 
fremhæver elegant selskabets 
brændpunkter (indgang, buffet, dansegulv 
mm.), og gør det nemt for gæsterne 
at navigere. 
 
 

 Ballonkunstneren, 
      Thomas Nissen 



 

Ballondekoration
- til den store fest

 
 
 
 
Med kæmpeballoner over bordene 
forvandles sportshallen effektivt til 
en eventyrlig festsal. 
Kæmpeballoner svæver over 
bordene og skaber en hyggelig og 
stilren atmosfære.  
 
Suppleres selvfølgelig med 
indgangsportal og scene-
dekoration. 
 



 
 

 

Ballon-FEST 
- balloner ad libitum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når firmafesten skal holdes i store 
ucharmerende hallokaler er ”balloner ad 
libitum” løsningen! 
Hundredvis af farvestrålende balloner 
monteres enkelt på borde, vægge og loft, og 
lynhurtigt er stemningen ændret til det 
absolut festlige. 
 

Scenen er sat til et brag af en fest. 
Suppleres selvfølgelig med ballondrop over 
dansegulvet (se film-klip af effekten på www.ballonkunst.dk). 



 
 

Gigant-væg 
- det kæmpe 

store blikfang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Til Nordjyske Mediers årlige reklame-konkurrence 
Nordjyske Kreative, leverede Ballonkunst.dk nok 
Danmarks største ballonvæg på 220 m2. 
 

I Gigantium i Aalborg nød 600 gæster synet af 
den store ballonskulptur, der ikke kun prydede en 
hel sidevæg af festarealet, men også skjulte et 
hemmeligt festområde med liveband, dansegulv 
og bar. 
 

Efter spisningen eksploderede 3 porte i ballon-
væggen, og åbnede for adgang til dans i den 
tilstødende festsal. En overraskende og fantastisk 
effekt. (se film-klip om projektet på www.ballonkunst.dk) 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for flere informationer om 
kæmpevægge og effekter 



Bryllupsdekoration
- storslået dekoration

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ballonkunst.dk leverer en række 
avancerede bryllupsdekorationer. 
Imponerende hvælvinger af 
ballonbuer på søjler, elegante 
vægge som baggrundsdekoration 
og indgangsportaler er bare nogle 
eksempler. 
 

Ballonkunst.dk deltager gerne i 
planlægningsfasen og den 
kreative proces, hvor vi i 
fællesskab finder de bedste 
løsninger til dine specielle ønsker. 



 

Det elegante bryllup
- med eventyrlige søjler

 

Til det elegante bryllup anvender vi buer, søjler 
og kæmpeballoner. Dekorationerne afgrænser 
det store rum og skaber en intim stemning. 
Samtidigt markeres festens midtpunkt, 
dansegulv, gavebord mm. på fornem vis. 
 

Bryllupsballonerne leveres i en bred vifte af 
perlenuancer samt med diverse romantiske 
påtryk (fx ”Just Married”, roser og lignende). 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for flere informationer 
om festdekorationer. 



 

 

Store svævende gas-
balloner giver en flot 
baggrund for brudeparret.  
Opmærksomheden rettes 
mod festens hoved-
personer, og ingen er i 
tvivl om, at her sker noget 
særligt. 
 
Som en ekstra effekt kan de store balloner 
fyldes med små ballonhjerter, som daler ned 
over parret, når ballonen på et givent 
tidspunkt punkteres. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for yderligere 
information om bryllupsdekorationer. 

Bryllupsdekoration
 

 - kæmpeballoner



 

 

Så er der ellers blæst op til den helt 
store børnefest. Selvfølgelig masser 
af aktiviteter og ballonoptræden for 
børnene, men prikken over i’et er 
de kæmpestore farverige balloner, 
der fantastisk effektivt og festligt 
dekorerer store rum. 
(gigantisk ballon: diameter ca. 2,4 m). 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for mere 
info om gigantiske balloner. 

 

Børnefest 
 

- med gigantiske balloner 



 

Ballonkunst.dk leverede 
balloner til det danske melodi 
grand prix 2006 i Gigantium.  
Vi har også en god idé til din 
scenedekoration. 
 

Kontakt Ballonkunst.dk 

 

Scene- 
dekoration

DR’s Melodi Grand Prix 2006



 
 

Ballonkunst.dk tilbyder en række shows og optrædener 
med balloner og trylleri for hele familien. 
Personligt optræder jeg over hele landet med 
”Ballonshowet”, ”Ballondyr til alle”, trylleshows og anden 
familieunderholdning. Men på det seneste har jeg også 
opbygget og uddannet et lokalt netværk af underholdende 
personligheder, så vi har kunnet imødekomme 
efterspørgsel på underholdning også til større 
arrangementer. 
 

Ballonkunst.dk er kendt i miljøet, og vi leverer 
underholdning på store som små scener. 
 

Se eksempler på vores shows på 
de følgende sider eller på 
www.ballonkunst.dk. 
 

 Ballonkunstneren, 
      Thomas Nissen 

Underholdning



 

 

Her er ballonunderholdning for alle pengene. 
Publikum oplever ikke bare den lynhurtige 
Ballonkunstner præsentere en lang række 
ballonfigurer i alle størrelser. Ballonkunstneren kan 
lave ballondyr på få sekunder - sågar med én hånd, 
hvis det skal være (og børnene vælger selv, om det 
skal være med højre eller venstre – eller begge 
hænder på samme tid). Showet indeholder også 
sjove ballon-konkurrencer og trylleri med balloner 
og andre skøre indfald. Til sidst uddeles der gratis 
ballondyr til alle børn. 
Showet kan anvendes på store og små scener og 
tilpasses både børn og voksne. 

 

Stort Ballonshow 
 - for børn og voksne 



 

Andre show-muligheder
- alle typer underholdning kan tilpasses

både børn og voksne

Scene-trylleri 
Tricks og illusioner til større scener. 
Showet underholder og forbløffer børn i 
alle aldre. Et morsomt show med gang 
i, der passer til enhver lejlighed. 

Close-up show 
Trylleri til festen lige for næsen af 
publikum. Ingen behov for store scener 
– tryllekunstneren går rundt blandt 
gæsterne, der oplever ren magi på 
nærmeste hånd. En god ”ice-breaker” 
og et underholdende indslag – uden 
kameratricks. 

Balloner til alle
De festlige ballonfigurer bringer altid 
lykke og forundring blandt publikum. 

Ballonkunstneren, der kan lave ”alt” er 
meget populær, når han går rundt 
blandt gæsterne og deler ud af de 

farvestrålende ballondyr. 



 

 

Ballon-drop 
 

   -til den store finale 
 

Hundredvis af balloner ligger klar 
i det store net over dansegulvet. 
Aftenen når sit højdepunkt, nettet 
udløses, og stemningen stiger til 
uanede højder. Ballonerne vælter 
ned over publikum – et fantastisk 
syn og en utrolig festlig 
oplevelse. 
 

Nettet fås i flere former – bl.a. 
stjerner til Nytårsfesten eller 
Hjerter til Valentines day. 
 

(se filmklip af effekten på 
www.ballonkunst.dk) 



 

- En rød hjerteballon 
fra hver gæst. 
Inde i ballonerne ligger 
små sedler med hilsner 
fra giverne. 
Den helt rigtige gave til 
brudeparret. 
 

(Ballonerne er 100% 
biologisk nedbrydelige) 

 
Vi sørger selvfølgelig for at 
indhente de nødvendige 
tilladelser fra myndighederne 

 

Balloner til vejrs   
- romantisk event ved 

bryllupsfesten 



 

Temafest 
 - Japan 

 
 
 

I dette orientalske tema er der 
uanede muligheder. 
 

Indgangsportal, borddekoration, 
lamper og statuer – en lang række 
elementer, der gør rammerne 
omkring festen helt perfekte. 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for flere 
idéer og information om 
ballondekoration efter tema. 
(se næste side) 



 

Temafest 
 - Japan (fortsat)

Se flere billeder af det orientalske tema på 
www.ballonkunst.dk/galleri 



 

 

Casinofest 
 

- med gigantiske balloner

 

Gigantiske balloner (diameter ca. 
2,4 meter) svæver højt over salens 
gulv. Den grønne dug er på plads, 
og bord-dekorationerne med 
svævende spillekort og terninger 
levner ingen tvivl om, hvad der skal 
foregå. Spillet kan begynde. 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for mere 
information om mulighederne for 
dekoration efter tema. 



 

 

BØØØØH 
 

   - så er der spøgelsesfest 

 

Tusmørket har sænket sig over festlokalet, 
hvidt spindelvæv hænger blafrende i kroge 
og på lamper, mystisk røg smyger sig langs 
gulvet, og under loftet svæver store 
ballonspøgelser. 
Rammerne er sat til en rigtig (u)hyggelig 
festaften med adskillige muligheder for at 
give gæsterne et godt gys 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for flere idéer til 
dekoration efter tema. 



 

Et stk. mobilkran 
lavet i balloner 
størrelse 1:1 

 
 

Ballonskulpturer giver dig som 
festarrangør enestående 
muligheder for at tilpasse 
festdekorationen til en bestemt 
gruppe gæster. Desuden er 
ballonskulpturer imponerende og 
flotte blikfang ved temafesten. 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for en 
snak om at bygge netop din idé i 
balloner. 

 



 
 

Statuer
- Præsentér dit tema

allerede ved indgangen

 

Soldaten står vagt ved indgangen. 
En kok byder velkommen indenfor til 
middag, og julemanden selv er med 
ved julefrokosten. 
 

Sådan byder man indenfor til fest. 
Ballonstatuer er prikken over i’et ved 
ethvert arrangement. De er festlige 
og sjove og kan laves til ethvert 
tema.  
 

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


