
PRAKTISCHE INFORMATIE
DE PUBquiz & game show

  

Eén ronde Pubquiz & Game Show duurt ongeveer 30 á 40 minuten.
Showduur:

De show komt compleet, inclusief:

✔ Quizmaster Eric Newman

✔ Presentatiedesk

✔ Perfecte geluidsinstallatie

✔ Ervaren geluidstechnicus

✔ Alle benodigde quiz- en spelmaterialen
    voor alle teams

✔ Een klein prijsje voor het beste team

✔ Een nóg kleiner prijsje voor het
    slechtste team

Wat komt er mee? 

De basis Pubquiz & Game Show wordt gespeeld in drie quizrondes met tussendoor een pauze na iedere 
quizronde. Een eventuele vierde ronde is in overleg altijd mogelijk*. (Losse rondes dienen zich altijd binnen 
maximaal drie uur af te spelen.) *De totale showtijd kan hierdoor langer worden.

De prijsuitreiking vormt de afsluiting van het geheel. Is er minder tijd beschikbaar of wilt u
alleen even een kort intermezzo dan kiest u voor één of maximaal twee rondes.

Let op: U speelt in teams! Maak deze niet groter dan 6 tot 8 personen.

Quiz & Spelshow basis

✔ Indien gewenst is het mogelijk om een aantal extra quizvragen te maken, afgestemd op uw bedrijf,

    branche, personeel of gezelschap.

✔ Aangepast prijzenpakket: het gaat niet echt om de prijzen maar wellicht wilt u een groter pakket

    aanbieden. U kunt dat zelf regelen of in overleg aan ons overlaten.

Speciale wensen 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op:
info@ericnewman.nl | www.ericnewman.nl
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Alle rechten voorbehouden. Eric Newman Entertainment behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen aan 
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Een perfecte combinatie! Eventueel heerlijk eten en drinken in uw favoriete restaurant en tussen de gangen 

door spannende en vooral humorvolle quizrondes. In overleg maken we een draaiboekje voor uw gelegen-

heid zodat alles perfect op elkaar is afgestemd. Een middag of avond om nooit meer te vergeten!

De Pubquiz & Game Show


