DE GROTE SPELSHOW BIERPROEVERIJTAPCURSUS

Minimaal aantal personen: 10
Tijdsduur: 4 uur en 15 minuten
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
Lig jij ook elk weekend rollend van het lachen voor de televisie bij het zien van de verschillende spelshows? Of
wat vind je van de spellen waarbij je echt je hersenen moet laten kraken? Wij hebben de leukste en grappigste
spellen en de grootste breinbrekers nu voor je verwerkt in Dé Grote Spelshow! Na dit hilarische spel leer je alles
over de lekkerste biertjes en om zelf je eigen biertje te tappen.

16.30 – 18.30 uur De Grote Spelshow
Tijdens deze interactieve spelshow, onder begeleiding van onze enthousiaste quizmaster, komen twee uur lang
de leukste spellen aan bod uit bekende tv programma’s, zoals uit ‘Alles mag op vrijdag/zaterdag/zondag’, ‘Het
Beste Brein’ en ‘Jongens tegen de Meisjes’.
Elk team beschikt over een eigen quizknop. Drukt jouw team het snelste met de juiste antwoorden op de quizen fotovragen? Sla op de knop en geef direct het juiste antwoord! Hoe staat het met jouw vermogen om
songteksten zo uit te beelden, zodat anderen ze kunnen raden? Of lukt het jouw team om binnen de tijd zoveel
mogelijk woorden uit te beelden met de letters die op je lichaam hangen? Probeer in een karikatuur zo snel
mogelijk de BN-er te herkennen, puzzel binnen de tijd en natuurlijk willen we ook weten hoe volgens jullie de
getoonde filmpjes aflopen!
Deze sensationele spelshow vraagt om snelheid, creativiteit, intelligentie en natuurlijk een flinke dosis humor.
Natuurlijk hebben we een prijs voor het winnende team!

19.00 – 21.00 uur Bierproeverij & Tapcursus
Speciale bieren zijn hipper dan ooit: kijk, ruik, proef en oordeel zelf!
In ons proeflokaal in het hart van bourgondisch Den Bosch krijg je van ons een spoedcursus BIER. Waar
komen de bieren zoals wij ze nu kennen nou eigenlijk vandaan en van welke ingrediënten worden ze gemaakt?
Zorg ervoor dat al je zintuigen op scherp staan, je notitieblok bij de hand en kom er zo snel mogelijk achter
welke 3 biertjes wij voor je hebben ingeschonken.
Aansluitend krijg je ook nog een korte tapcursus van onze eigen tapspecialist. Drinken lukt vast en zeker maar
lukt het jou ook om 2 mooie biertjes zelf te tappen? Proost!!
Eten en drinken
Bovenstaand programma kunnen we uitbreiden door ook voor jullie het ontvangst (bijvoorbeeld een consumptie
met gebak), een lunch, borrel of een diner te verzorgen. Informeer naar de mogelijkheden!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
De Grote Spelshow:
Begeleiding van een enthousiaste quizmaster
Alle materialen en benodigdheden
Prijs voor het winnende team
BierproeverijTapcursus
Uitleg over de herkomst van speciaal bieren
3 speciaal biertjes proeven
Halve liter bier p.p. tijdens de tapcursus
Gebruik van eigen tapje tijdens de tapcursus

BIJZONDERHEDEN
De Grote Spelshow:
Nu met échte quizknoppen, waardoor de strijd nog spannender wordt!

PRIJZEN

De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-5957-de-grote-spelshowbierproeverijtapcursus/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

