Eventyrridderne præsenterer:

Rollespil i institutionen
Rollespil er altid et hit, hvad enten det blot er som leg, spil eller sminke. I Eventyrridderne er
vi førende i Danmark inden for rollespilsaktiviteter og vi kommer gerne på besøg og viser
hvad vi kan. Her er forskellige bud på hvad vi kan lave hos jer for både store og små børn.
Skriv eller ring til Daniel hvis du vil vide mere, eller vil booke en aktivitet.

daniel@eventyrridderne.dk

Tlf.: 23 23 49 64

Sminkør / Elverprinsesse
Vores kønne elverprinsesse medbringer
sminkekasse og banner med ansigter
og sminker alle de børn som har lyst.
Sminkør-besøget er en oplagt
begivenhed til Fastelavn, Halloween
eller sommerfesten.
Pris fra: 1000 kr. Varighed: 1-2 timer

Troldebesøg

Ridderbesøg

Få besøg af en flot stor trold som giver indtryk.
Vores trold kan være farlig og skræmmende, eller
være rar og hyggelig og gå rundt og lege og pjatte
med børnene. Vi har også et stenmonster, en
minotaur, en faun og tilmed også en kæmpekanin!

Ridderen Retwald kommer ud i ægte ridderrustning og
har ridderkofter og sværd med til låns til alle børn. Samt
spyd, skjolde og ringbrynjer mv. som børnene kan prøve
Han træner børnene i disciplin og formationskamp.
Voksne må også lege med.

Pris fra: 1000 kr. Varighed: 1-2 timer

Pris fra: 2000 kr. Varighed: 1-2 timer

Troldejagten
En trold har slået Prins Vallentin
ihjel. Kongens Førsteridder Sir
Thormod har brug for dygtige
krigere til at jage og dræbe den
farlige trold. Missionen er ikke helt
enkel, for trolden kan kun dræbes
af det magiske flammesværd som
først skal findes. Men ikke alt er
ligetil, for hvem er egentlig ven og
hvem er fjende? Eventyrriddernes
2 aktører medbringer kostumer,
våben, skjolde og alt nødvendigt
udstyr. Hvis I har mere end 30
børn som gerne vil prøve spillet,
kan vi afvikle det 2 gange.
Pris fra: 3000 kr.
Varighed: 1-2 timer

Krigen!
Der er krig i riget. Eventyrridderne sender 3 aktører ud som medbringer alt nødvendigt udstyr, som f.eks.
ridderkofter i forskellige farver, bælter, våben, skjolde, faner og også kostumer til de voksne i institutionen.
Børnene bliver delt op i 2, 4 eller 8 lige store hold og bliver grundigt briefet mht. regler inden kampen bryder
ud. Fra 20-200 deltagere.
Pris fra: 4000 kr. Varighed: 2-4 timer

Ridderprøven
Ridderen Retwald leder efter nye
riddere til Løvens Orden og sammen
med en heks, en troldmand, en
elverprinsesse, en trold og en
djævle tester han børnene i 6
forskellige prøver. Halvdelen af
prøverne er actionprægede, f.eks.
kamp, mod og udholdenhed og den
anden halvdel er opgaver til hoved
og hjerte. Alle børn der gennemfører
bliver slået til Riddere og får
ridderbevis.
Pris fra: 6000 kr.
Varighed: 3+ timer

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

