Eventyrridderne præsenterer:

Eventyrlige events
Eventyrridderne er førende inden for eventyrlige events og teambuilding i Danmark.
Hvert event indeholder en rød tråd - vi laver teambuilding med historie i. Hvad enten det er til
personaledagen, kursus eller blot underholdning til julefrokosten.
Her er forskellige bud på, hvad vi kan lave hos jer for både store og små grupper.
Skriv eller ring til Daniel hvis du vil vide mere eller vil booke en aktivitet.

daniel@eventyrridderne.dk

Tlf.: 23 23 49 64

Grevens testamente – Et mordmysterium
Grevens testamente er en klassisk mordgåde. Deltagerne spiller
familiemedlemmer og venner til greven og skal opklare, hvem der har slået ham
ihjel.
På grevens gods møder deltagerne en række skæve og sære personligheder,
som de en efter en skal afhøre. Undervejs kommer dystre og obskure
hemmeligheder for dagen. Til sidst afleverer hvert hold deres skriftlige bud på,
hvem morderen er, og i bedste detektiv-film stil bliver hele mordgåden optrævlet
for øjnene af deltagerne. Der uddeles præmier til det hold, der har de bedste
detektiver. Spillet er velegnet til afvikling på gamle slotte og herregårde og har
tilmed været afviklet flere gange på Lalandia i Rødby.
Vejledende pris v. 20 deltagere: 12.000 kr.
Varighed: 2-4 timer.

Pakketransporten
I arrangementet “Pakketransporten” spiller hvert hold et
team af dygtige kurérer, som skal søge arbejde hos det
fiktive transportfirma DB-liveries. Optagelsesprøven
består af en test-levering: Hvert team får ansvaret for en
lille pakke med et hemmeligt og skrøbeligt indhold.
Holdene skal ud på en rute, hvori pakken skal
manøvreres forbi/igennem en række forhindringer.
Igennem opgaverne testes aspiranternes snilde,
lovlydighed, sans for økonomi, evne til at samarbejde og
endda villighed til at ofre sig for holdet.
Vejledende pris v. 50 deltagere: 15.000 kr.

Troldmandens Prøve – Magisk teambuilding
”Qasiki

den Vise er en gammel gråskægget troldmand. Han er kendt for at være
klog og dygtig. En gang om året tager Quasiki imod ansøgere til lærepladser som
troldmand. Ansøgerne bliver testet i deres evner til at samarbejde, tænke logisk,
hurtigt – og poetisk. Kun de klogeste består den eftertragtede prøve og får tilbudt
en læreplads hos troldmanden.”
Troldmandens Prøve er et indendørs event som kan afvikles nemt, nærmest hvor
som helst og består primært af ikke-fysiske IQ opgaver. Holdet, der klarer flest
opgaver, får et diplom og bliver udnævnt til troldmandens lærlinge.
Vejledende pris v. 20 deltagere: 8.000 kr. fordelt på 4 hold & 4 opgaver.
Varighed fra 1-3 timer afhængig af antallet af hold/opgaver.

Professorens Hemmelighed
”I år 2000 forsvinder Professor Vaistrom på mystisk vis fra
Nationalmuseet. Museet dysser sagen ned for at undgå en
mediestorm. Kun en enkelt side af professorens notater bliver fundet
under eftersøgningen.
I dag sender fem universiteter fra forskellige byer i Europa hvert
deres hold af efterforskere af sted på en hemmelig mission i håb om
at kunne opklare professorens hemmelighed.”
Gådeløsning i det indre København
Professorens Hemmelighed er et mysteriefyldt event inspireret af film
som Da Vinci-Mysteriet og National Treasure. Spillet foregår dels
uden døre i indre København og dels på Nationalmuseet uden for
museets åbningstid. Spillet er i ægte agent-stil med hemmelige
møder med kontaktpersoner, afhentninger af pakker på
hovedbanegården, skjulte symboler og beskeder.
Vejledende pris v. 20 deltagere: 15.000 kr.
Varighed: 3 timer

Pakker på spil
”Da Julemandens magiske kane går i stykker er gode råd dyre. Julemanden
skal have bragt tusindvis af pakker ud på blot en enkelt nat. Der er ingen
anden udvej: Udlicitering.
Julemandens nisser skal nu finde medarbejdere til det ærefulde job at
udbringe pakker til de artige børn. Kun de bedste og mest juleglade
medarbejdere kan vinde titlen, og konkurrencen er hård.”
Pakker på Spil er en konkurrence, som især er velegnet til
Julefrokostunderholdning. Opgaverne kan for eksempel være gavegætning,
pakkestabling, guirlander på tid, smørklatkast og pakker på plads. Hvis
kunden ønsker det, kan opgaverne også specialdesignes til
medarbejdernes fagområde.
Vejledende pris v. 20 deltagere: 10.000 kr.

Ridderprøven – den ultimative eventyrteambuilding
I Ridderprøven træder deltageren ind i rollen som væbner og gennemgår en række
prøver for at blive ridder. Prøver bliver afholdt af en række eventyrfigurer, som
belønner væbnernes indsats med sølvmønter. Alle deltagere bliver udstyret med
kofter, våben og bannere.
Deltagerne skal holdvis igennem prøver med bl.a. bueskydning, sværdkamp,
gådeløsning og digtskrivning. De skal ikke spille skuespil eller være andre end sig
selv, men aktørerne spiller eventyrfigurer i fuld udklædning.
Sidst i arrangementet samles deltagerne og pointene bliver opgjort. Vinderholdet
bliver slået til riddere af en ridder i skinnende rustning.
Vejledende pris v/ 20 deltagere: 12.000 kr.

www.eventyrridderne.dk

eller www.facebook.com/eventyrridderne

Disse eksempler er blot nogle af de arrangementer, vi udbyder, men vi laver meget mere end det.
Tag et kig på vores hjemmeside eller Facebook-side for at se hvad vi ellers laver.
OBS: Alle vores priser er eksklusiv moms. Vi kan også fakturere via EAN
Eventyrridderne. Bagsværd Hovedgade 116Q. 2880 Bagsværd. Mobil: 23 23 49 64 . E-mail: daniel@eventyrridderne.dk

