RANKING YOUR STARS DINNER
GAME

8.2

5 reviews

Minimaal aantal personen: 15
Tijdsduur: 3 uur
Locatie: Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en Eigen
locatie

PROGRAMMA
Ranking your Stars is een hilarische dinner game in Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen of op locatie! Er zullen
allerlei geheimen op tafel komen, waardoor je je collega's of vriendengroep (nog) beter leert kennen.

Hoe wordt Ranking your Stars gespeeld?
Voordat je het spel komt spelen krijgen alle deelnemers een korte vragenlijst. In deze vragenlijst staan vragen
die je over jezelf gaat beantwoorden en je gaat deze lijst voor je collega's of vrienden 'ranken'. Het invullen van
deze vragenlijst zorgt al voor veel voorpret onder alle deelnemers! De ingevulde lijsten worden door ons
verwerkt en de antwoorden zullen zorgen voor een hilarische en unieke spelshow.
In een sfeervol restaurant staat een heerlijk driegangendiner voor jullie klaar. Onder leiding van onze
spelbegeleider gaan jullie in teams van twee à drie personen de strijd met elkaar aan. Wie vind jij de meest
ideale schoonzoon of -dochter? En wie werd er volgens jou vroeger het vaakst uit de klas gestuurd? Weet jullie
team, gedurende de verschillende spelrondes, het beste in te schatten wat de overige deelnemers bij deze
vragen gerankt hebben? Per ronde zal één team zijn/haar top 3 ranking gaan motiveren. Maar zal iedereen dit
nog wel oprecht durven toe te lichten..?

Wie is de winnaar?
Aan het einde van Ranking your Stars worden alle punten bij elkaar opgeteld en worden de winnaars bekend
gemaakt. Sleept jouw team de meeste punten binnen en weet jij de meeste vragen goed te ranken? Dan win je
zowel individueel als met je team een leuke prijs!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Driegangendiner
Enthousiaste begeleiding
Hilarische vragenlijst
Prijs voor het winnende team
Prijs voor de beste ‘ranker’

BIJZONDERHEDEN
Je kunt uiteraard ook zelf vragen aan de spelshow toevoegen. Wil je hier meer informatie over neem dan
contact met ons op.
Ranking your Stars is ook in het Engels mogelijk, geef dit bij je reservering aan.

PRIJZEN
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-3056-ranking-your-stars-dinnergame/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

