INTREEWEEK
EXTRAVAGANZA

€ 6500,(ex BTW)

PUBQUIZ &
OPENLUCHTBIOSCOOP
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Studeren is meer dan academische vaardigheden, tentamens
en bindend studieadvies. Studeren is een nieuwe levensfase,
die start met intreeweek. Wĳ helpen jullie intreeweek
onvergetelĳk te maken!
PUBQUIZ + OPENLUCHTBIOSCOOP
Intreeweek markeert een nieuw begin in het leven van een student. Intreeweek
verzorgt de kennismaking met een nieuwe stad, een nieuwe studie en een
nieuwe universiteit. Natuurlijk zijn die zaken belangrijk, maar het belangrijkste
aspect van Intreeweek is het maken van nieuwe vrienden!
Wij verzorgen een evenement dat nieuwe studenten zal vermaken en verbazen,
door twee populaire activiteiten te combineren. We beginnen de avond met de
grootste quiz van Nederland. Een energieke en onvoorspelbare pubquiz met
onbeperkt aantal deelnemers, waar studenten op laagdrempelige en sfeervolle
wijze zullen strijden om de hoofdprijs: een bokaal gevuld met bier en eeuwige
roem! Nadat iedereen is moegestreden, kan men zich neervlijen en genieten van
een spectaculaire, romantische of hilarische film op het grootste
bioscoopscherm van Nederland, met professioneel geluid en – indien nodig – op
anderhalve meter afstand.
Wij nemen alles uit handen: de film, de techniek en de productie, zodat jullie je
volledig kunnen richten op belangrijkere zaken.

Aangenaam kennis te maken
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“ AN OFFER YOU CAN’T REFUSE ”
Wij hanteren een vaste prijs, waarbij alles is inbegrepen. Het enige wat jullie hoeven te
regelen is een locatie, stroom en een filmlicentie. Wij doen de rest. Dus geen extra
kosten achteraf, geen tijdrovende onderhandelingen, ingewikkelde oﬀertes of andere
schimmige constructies. Dat is wel zo relaxt zakendoen!
Wat wij bieden:
• Geheel verzorgd avondprogramma van ca. 6 uur, bestaande
uit een pubquiz en een openluchtbioscoop
• XL-openluchtbioscoop van 16m x 8m (geschikt tot 2000 toeschouwers)
• Pubquiz met gepersonaliseerde antwoordvellen, professionele presentator
en onvoorstelbaar grote trofee
• Film naar keuze (exclusief filmlicentie)
• Scherm te gebruiken voor informatie overdracht of
presentatie van intreeweek commissie
• Techniek en productie volledig verzorgd
(ex BTW)
• Totaalprijs van €6500,- ex BTW

€ 6500,-

FILMSUGGESTIES
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ENCHANTÉ
Wij zijn Outdoor Cinema en verzorgen sinds 2001 audiovisuele evenementen,
concerten en quizzes door heel Nederland, waaronder Movies at the Hermitage, West
Beach Film Festival en de jaarlijkse Fly-In Cinema op Texel (ja, het staat er echt).
Twee jaar geleden organiseerden wij de grootste pubquiz van Nederland: 700 man op
de Nieuwmarkt in Amsterdam, gevolgd door een openluchtbioscoop. Dit bleek een
geweldige combinatie van activiteit, strijd, humor, drama en ontspanning. Een typisch
geval van 1 + 1 = 3 !
Nu willen wij de rest van Nederland kennis laten maken met dit briljante concept. Wij
zorgen voor een feestelijke ambiance; een verrassende, onvoorspelbare en hilarische
quiz; en sluiten de avond ontspannen af met een technisch verbluﬀende
openluchtbioscoop. Matige grappen, uitstekende sfeer en nieuwe vriendschappen*
gegarandeerd!

“Een unieke manier om nieuwe studenten een legendarische intreeweek
te bezorgen. Mijn vrienden hebben het er nog steeds over!”
- Jason Blaauw, student UvA

* voor nieuwe vriendschappen zijn we uiteraard enigszins afhankelijk van jullie publiek…
We kunnen niet alles uit handen nemen!
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PUBQUIZ
PUBQUIZ
PUBQUIZ
Pubquiz is de manier om ijs te breken en banden te smeden. Samen in
teamverband strijden tegen de rest, is de manier om vreemden vrienden te laten
worden. Wij zorgen voor een hoogwaardige pubquiz, inclusief ervaren
presentator, gepersonaliseerde antwoordvellen en meerdere rondes met vragen
over muziek, algemene kennis, geschiedenis en jullie stad, vereniging of
universiteit.
De scores worden live bijgehouden op het bioscoopscherm en na afloop volgt
de prijsuitreiking. De hoofdprijs? Eeuwige roem en een onpraktisch grote,
FYI: Dit is Jos Brink (rip) en niet
tamelijk ordinaire trofee!
de pubquiz-host. Onze host
bezit echter Jos-Brink-esque
charme (volgens hem zelf).
Vandaar zijn afbeelding hier.

50 cm

Rondes:
1. plaatjesronde
2. algemene ontwikkeling
3. geschiedenis
4. topografie
5. glitter and glamour
6. muziekronde
7. ronde over de stad, universiteit of vereniging
Onze
blonde Jos
Brink in
actie!
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