KOE SCHILDEREN - CRAZY 88

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 5 uur
Locatie: Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht

PROGRAMMA
Dit uitje begint met een creatief onderdeel. Wees creatief en maak je eigen kunstobject in de vorm van een koe.
Met de kwast zorg je zelf voor nieuwe kunst! Een leuke schilderworkshop voor iedereen, waar elke deelnemer
met een kleine kunstkoe zijn of haar creativiteit kan uiten.
Nadat iedereen elkaars creativiteit heeft bewonderd, is het tijd voor het doorgedraaide stadsspel, Crazy 88. De
belangrijkste ingrediënten voor dit uitje zijn humor, lef en actie. Voer in de binnenstad van Den Bosch zo snel
mogelijk zo veel mogelijk opdrachten uit en haal de meeste punten binnen. Maar het zijn niet zomaar
opdrachten....

14.00 – 15.30 Koe schilderen
Bij het schilderen ga je na een korte uitleg zelf aan de slag met het beschilderen van jouw eigen koe. De koe is
van ecoshape (papier maché), dus makkelijk te beschilderen…..
Tijdens dit uitje ontstaan de mooiste creaties. Iedereen kan namelijk schilderen! Met goede begeleiding en het
juiste materiaal maak je een unieke kunstkoe. Sta versteld van je eigen creativiteit en het verbluffende
eindresultaat.

15.30 – 17.30 Crazy 88
We hebben 88 bijzondere opdrachten waar lef en een dosis humor voor nodig is. De opdrachten hebben
verschillende moeilijkheidsgraden. Kies je voor een moeilijkere opdracht dan krijg je daar uiteraard meer punten
voor dan voor een makkelijke opdracht. Maar durf je de moeilijke opdrachten wel aan?
Knotsgekke opdrachten
Doe een flashmob met je team.
Vraag een onbekende ten huwelijk op een zo romantisch mogelijke manier.
Lik slagroom van iemands behaarde buik.
Dit zijn maar een paar van de 88 bizarre opdrachten.
Alles wordt vastgelegd!
Thuis laten zien hoeveel lef je had? Wij regelen het, alles wordt vastgelegd door de filmcamera die je mee krijgt!
Na afloop krijg je het eigen videomateriaal van ons mee om nog eens terug te denken aan deze bizarre dag!

17.30 – 18.30 Crazy 88 prijsuitreiking incl. 1 consumptie
Nu is het tijd voor de prijsuitreiking! Wie heeft de aller gekste opdrachten het beste uitgevoerd? De winnaar
krijgt uiteraard een leuke prijs.

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Begeleiding
Ecoshape (papier-maché) Koe
Alle benodigde materialen
Enthousiaste begeleiding
Filmcamera voor onderweg
Hilarische opdrachten
Flesje drinken voor onderweg
Crazy prijs voor het winnende team
Consumptie tijdens de prijsuitreiking

BIJZONDERHEDEN
Koe schilderen:
Koe schilderen is ook in het Engels mogelijk, geef dit bij je reservering aan.
Crazy 88:
Na de activiteit krijgt u al uw hilarische filmpjes mee naar huis op één usb stick, zo kunt u nog lekker
nagenieten van uw leuke dagje uit.

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 42,07

€ 50,25

8

20 - 49 personen

€ 40,42

€ 48,25

8

vanaf 50 personen

€ 38,77

€ 46,25

8

