Voor in de stad
Extra veel opdrachten!

Maarten Stevens
www.feest.co

Volg ons!

Speel je ons spel en wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten of wil je kans maken op leuke
acties en aanbiedingen? Volg ons dan op Twitter en like ons op Facebook!
www.twitter.com/moordspel
www.twitter.com/feestspel
www.facebook.com/moordspel
www.facebook.com/feestspel

Belangrijke informatie over dit script
De rechten op dit script berusten bij de auteur en vallen onder UwMoordspel.nl en Rinada
Entertainment.
Het is uitdrukkelijk verboden om dit spel aan anderen te verkopen of door te geven.
Daarnaast is het verboden om zonder toestemming het spel bedrijfsmatig aan derden aan te bieden.
Wil je als eventbureau of als restaurant dit spel bedrijfsmatig aanbieden, neem dan contact met ons
op over de mogelijkheden.
Overtreding van de auteursrechten en/of het intellectueel eigendom worden door ons
auteursrechtenbureau dagelijks gecontroleerd.

Bucketlist - Uitleg
Een bucketlist is een lijst van dingen die je graag nog eens wil doen. Een bucketlist spel is een spel
waarbij je punten kan verdienen als je iets van de lijst gedaan hebt. Wie aan het einde van het spel
de meeste punten heeft, die heeft gewonnen. Een bucketlist kun je spelen in een stad maar kan ook
buiten in de natuur gedaan worden. Daar zijn aparte bucketlists op de website voor.
Een bucketlist is een leuke activiteit voor een vrijgezellenfeest, vriendenuitje of teamdag. Je bent met
elkaar actief bezig en je komt in situaties die je nog lang zal herinneren!
Hoe te spelen?
Verdeel het aantal deelnemers in even grote groepjes. Probeer een groepje niet meer dan 8
deelnemers te laten hebben, anders is de kans groot dat niet iedereen actief mee kan doen.
****************************************************
****************************************************
****************************************************
Bij de lijst staan er nog 2 open vakken. Die kun je gebruiken om vooraf zelf 2 opdrachten plus het
aantal punten voor in te vullen.
Spelregels:
- Houd je aan de wet
- ****************************************************
- ****************************************************
*****************************************************
- Je mag een persoon maar voor 1 activiteit gebruiken. Voor de volgende activiteit moet je weer
iemand anders zoeken
- *************************************
Speltip:
Geef elk groepje een fototoestel of mobiel mee waarmee ze foto's kunnen maken van de opdracht.
Aan de ene kant is dit het bewijs dat ze het gedaan hebben, aan de andere kant heb je dan een leuke
herinnering aan de dag!

