MOORDSPEL EXCLUSIVE
Iemand op het bedrijf/ locatie is vermoord. Je weet precies wie. Je weet alleen niet waarom, door
wie en niet eens hoe en waar. Twee commissarissen zullen ter plekke samen met 2 tot 6
onderzoekers jullie komen helpen. Moordspel Exclusive is niet het moordspel zoals je dat misschien
kent. Het is groots, mysterieus en kan alleen op grote locaties gespeeld worden.
MOORDSPEL BENODIGDHEDEN
Niemand is te vertrouwen. Behalve je eigen teamgenoten. En wij, de commissarissen van
Uitjesbazen. Het volgende is nodig om het moordspel tot een groots succes te maken. Als jullie voor
een eigen locatie zorgen, zorgen wij voor de rest. Moordspel Exclusive wordt compleet voor jullie
bedrijf geschreven. De moordenaar is iemand onder jullie, de vermoordde ook.. En het duistere
script wordt compleet op maat gemaakt.
– Intro movie (opgenomen op bedrijf/ locatie) van de moord
– 2 commissarissen voor begeleiding
– X aantal onderzoekers voor extra begeleiding
– Moordmap
– Spelmaterialen
– Plattegrond locatie
– Prijs voor winnend team
– Grappige omschrijving verdachten (+ eventuele aankondiging vooraf met Jambers imitatie)
UITLEG VAN ‘MOORDSPEL EXCLUSIVE’
Op een locatie – misschien wel in en rondom uw eigen bedrijf- is overal afzetlint te zien, lopen 2 ware
commissarissen rond en zijn er onderzoekers bezig met iets.. Ondertussen druppelen de gasten
binnen. Zij krijgen een kop koffie met wat lekkers voorgeschoteld terwijl de commissarissen en
onderzoekers in wit pak zich verzamelen rondom de beamer.
Als iedereen aanwezig is start de introfilm. Op beeld de organisatie van het personeelsfeest of de
directie. Zij kondigen op spectaculaire wijze een moord aan. De moord is namelijk gepleegd door
iemand van het personeel.
Vanaf hier nemen de commissarissen het over, worden er teams gemaakt en gaat iedereen op pad.
Op de locatie lopen 5 personeelsleden rond, welke de verdachten zijn. De teams moeten hiervoor
kriskras over de locatie, verdachten ondervragen, teams opsplitsen, weer bij elkaar komen,
denkspellen oplossen, bluffen, samenwerken, algemene kennisvragen beantwoorden en zelfs liedjes
herkennen die op het podium gezongen worden. En nog veel meer..
Moordspel Exclusive is niet alleen spannend, maar brengt ook veel actie en hilariteit met zich mee.
De commissarissen zijn niet de slimste en kunnen alle hulp gebruiken.. Wie lost de moord als snelste
op en wint ‘Moordspel Exclusive’?

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

