HILARISCH BEDRIJFSUITJE OF VRIJGEZELLENFEEST: DE FOUTE BINGOSHOW!
Zijn jullie allemaal hoogbejaard, zijn de kussentjes op de stoeltjes zacht genoeg en staan de
gehoorapparaatjes aan? Tijd voor de bingoshow! Wij maken bingo weer cool, vet en hip. Twee jonge
presentatoren zullen je de show van je leven bezorgen. En niet alleen zij.. Iedereen wordt betrokken
bij de grootste, meest grappige bingoshow van Nederland!
•
•
•

2 presentatoren met gelikt outfit
Zeer interactief en hilarisch
Minimaal 10 kado’s en professionele materialen

DE FOUTE BINGOSHOW: WAT MOET JE WETEN?
Ten eerste dat je niet 1, maar 2 presentatoren voor je kiezen krijgt. Na de uitleg zullen zij los gaan. De
machine start, de ballen gaan rollen en de eerste bingokaarten zullen worden uitgedeeld! Wie heeft
als eerste alle cijfers doorgekrast (zonder vals te spelen) en kan luidkeels door de zaal roepen?
BINGO!!
Nou zal je denken.. Dit is wel erg oubollig. Dan heb je misschien een punt.
Wij voegen er dan ook graag ‘opdrachtballen’ aan toe. En dit zijn niet zo maar opdrachten. Nee
helaas. Dit zijn de meest foute opdrachten die je ooit gedaan zult hebben! Ghe ghe…
Let op! Onze presentatoren houden van humor en knijpen soms een oogje toe. Dit betekent dat de
bingo soms niet meer helemaal centraal staat.. Als er maar gelachen wordt, dat is wat zij willen. Ho
let op! Soms kunnen zij ineens van gedachte veranderen. Hopelijk straffen ze jou niet, maar een
vriend of collega van je:)
HEB JE NAAST BINGOBALLEN OOK ÉCHT BALLEN?
Tijd voor hilarische opdrachten dan. Wie weet welke foute kapsels bij welk fout persoon horen? Wie
kan er het beste knikkeren? Of is er toevallig iemand in de zaal die bingobal ‘armpjedrukken’ voor z’n
kiezen krijgt? Bij iedere opdrachtbal is het de bedoeling dat je het opneemt tegen iemand anders in
de zaal die hetzelfde bingocijfer op zijn of haar kaart heeft. Wie wint de strijd op het podium en mag
het cijfer wegstrepen?
WE GAAN HET ZIEN.. TIJDENS DE FOUTE BINGO SHOW!
It’s showtime! Alles draait om gezelligheid. Maar er moet godverdulleme ook ge-bingo-ot worden!
Oh ja, natuurlijk zijn er genoeg foute prijzen te winnen. Elke bingo betekent een prijs! Altijd leuk als de
halve zaal een plaksnor op heeft, een halve komkommer wint of een tweedehandskorfbalbeker mee
naar huis mag nemen;)

Grote groepen ontvangen een offerte op maat!
www.uitjesbazen.nl

