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Van 8 tot 250 personen;
Tijdsduur ongeveer 3,5 uur;
Tijdens, voorafgaand aan of na diner (grote groepen);
In teams gespeeld;
Onder begeleiding van gezellige spelhost(s);
Spelformulier, gekleurde muts en pen voor elke deelnemer;
Naast bekende Hollandse Hits exclusieve showtunes en jingles van
Dinerspel.nl;
Uiteenlopende spelonderdelen.

Hollands gezellige activiteit
DInerquiz Hollandse Helden is een Holland Quiz die tijdens, voorafgaand
aan of na een diner gespeeld wordt. Denk bij Dinerquiz Hollandse Helden
aan een combinatie van een kroegquiz en een ouderwets gezelschapsspel.
Géén zoemers, lichtshow of glitterkanonnen, wel interactie, humor,
gezelligheid en héél veel exclusieve en uiterst meezingbare Hollandse tunes
en muziekjes. Een ludieke en gezellige activiteit dus voor elk bedrijfs- of
teamuitje, vrijgezellen- of familiefeest.

Dinerquiz dus mét diner
Hollandse Helden wordt standaard tijdens een diner gespeeld. Afhankelijk
van de situatie en groepsgrootte kan er echter voor gekozen worden om de
quiz voorafgaand aan of na het diner te spelen. Dit gebeurt altijd in
overleg.

Teamspel
Voor Dinerquiz Hollandse Helden kun je vooraf of ter plaatse teams vormen.
Er zijn oranje en blauwe teams. Bij kleinere groepen worden meerdere
teams gevormd van vier tot zes spelers waaronder één teamcaptain. Het spel
wordt dan nog steeds centraal gespeeld.

Vanaf ongeveer 40 deelnemers worden één blauw en één oranje team van
zes spelers met teamcaptain geselecteerd. De rest van de spelers wordt
opgedeeld in de helft blauwe en de helft oranje “supporters”. Zij assisteren
en ondersteunen het team van hun kleur en moedigen die aan.

Mutsen en muziek
Nadat de teams zijn gevormd, knutselen alle spelers hun muts en begint het
spel. De spelhost heeft een uitgebreid aantal spelonderdelen in petto met
allemaal hetzelfde thema: Bekende Nederlanders van toen en nu. Van
Loekie de Leeuw tot Lil’ Kleine en van Sylvia Kristel tot Enzo Knol, allemaal
komen ze voorbij. De spelronden variëren van een ludieke kennisquiz tot
imiteren, zingen, schetsen en nog veel meer gekkigheid!

Eeuwige roem
Bij Dinerquiz Hollandse Helden zijn geen broodroosters, leverworsten of
andere prijzen te winnen. Wel valt het winnende team uiteraard eeuwige
roem ten deel. Ook mooi!

Arrangement óf eigen locatie
Dinerquiz Hollandse Helden is vanaf acht personen te boeken in al onze
aangesloten locaties. De scherp geprijsde arrangementen zijn inclusief
spel en diner, exclusief drankjes. Maar je kunt met groepen vanaf 15
personen het spel ook spelen in een eigen locatie of zelf gekozen
restaurant. Je zorgt dan zelf voor het culinaire deel, wij voor de quiz.
Hiervoor is wel een eigen, exclusieve zaal of ruimte nodig.

Nog vragen?
Heb je nog vragen over Dinerquiz Hollandse Helden? Neem gerust contact
op met ons via sales@dinerspel.nl!
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