PRAKTISCHE INFORMATIE
DE GROTE DIER & NATUUR QUIZ ON TOUR
(met GEER VAN NATUURBEHEER)
Wat is het?

De Grote Dier & Natuur Quiz on tour is een leuke en vooral educatieve quiz voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.
Het programma is mobiel inzetbaar maar kan ook op één vaste plek plaatsvinden.

Showduur:

De quiz kun je boeken in blokken van:
✔ 4 x 40 à 45 minuten
✔ 1 x 60 minuten
✔ Andere ideeën/tijden? Neem gerust even contact op!

Welke spellen speelt Geer en hoe werkt dat?
Zijn er veel kinderen aanwezig?
Dan speelt Geer het ‘WAAR / NIET WAAR Spektakel’.
Elk kind krijgt een strook met unieke (afscheurbare) tickets. Na elke vraag gaat er één ticket in een antwoordbak:
waar of niet waar. Aan het eind van de vragenronde trekt Geer uit de bak met alle goede antwoorden een aantal
prijswinnaars. Tegen inlevering van de laatste ticket krijgen alle deelnemers óók nog een leuk aandenken mee.
Alle tickets, goed en fout, worden opgespaard en na een aantal shows gerecycled!

Zijn er even wat minder kinderen aanwezig?
Dan speelt Geer het ‘EXPEDITIE ONDERZOEK BASIS 0047’ (Bordspel XXL).
Een snel en spannend bordspel, goed te volgen door het publiek met maximaal 4 spelers tegelijk. Wie komt het
eerste aan op de eindbestemming: Basis 0047? Geer stelt allerlei leuke en vooral leerzame A-B-C vragen over
dier en natuur en klimaat. Met pionnen geven de kandidaten aan welk antwoord ze kiezen, juiste antwoorden
geven 1 tot 6 stappen vooruit op het expeditieparcours.
Dat kan nog wel eens spannend zijn: sommige vakjes geven vertraging maar er zijn ook vakjes de er voor
zorgen dat de reis sneller zal gaan. Spannend tot het eind!
De winnaar krijgt een prijs maar ook de andere spelers krijgen een leuk cadeautje mee, zo zijn er échte
edelstenen, fossielen en haaientanden te winnen.

Het regent... Wat nu?
Als het regent kan de quiz geen doorgang vinden. Het spel wordt gestaakt en we wachten weer op een droog
moment om verder te gaan. Als het blijft regenen is het misschien mogelijk om onder een afdak of in een
binnenruimte verder te spelen. Zijn er andere ideeën/mogelijkheden op de locatie? Neem gerust contact op
dan overleggen we dat even, het kan maar geregeld zijn.

Wat komt er mee?
De show komt compleet, inclusief:
✔ Presentator Geer van Natuurbeheer

✔ Alle benodigde quiz- en spelmaterialen

✔ Kleine speakerbox

✔ Prijzenpakket waaronder échte edelstenen,
fossielen en haaientanden.

✔ Stoere, decoratieve transportkar met
o.a. een groot spelbord en decor.

Deze quiz/spelshow is geschikt als/voor:
✔ Educatief entertainment in pretparken en dierentuinen
✔ Entertainment op campings en andere vakantieparken
✔ Promotieactiviteit in winkelcentra, op de meubelboulevard
en outletcentra
✔ Ter ondersteuning voor activiteiten op scholen
✔ Publiekstrekker en vermaak tijdens braderieën en jaarmarkten
✔ Randprogrammering tijdens open dagen van bedrijven
Goed om te weten:
Dit concept kan volledig naar wens worden samengesteld voor een speciﬁek bedrijf.
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