events
geef Uw bedrijfsevenement een
s pan n e n d e w e n d i n g

Bent u op zoek naar een origineel concept voor
uw bedrijfsevent? Lees dan zeker verder en laat
u verrassen door ons gevarieerd aanbod.

Murder event®: zoek de moordenaar!
Stel u voor: een rijke gierigaard werd vermoord. Vreemd genoeg
had hij tijdens zijn laatste dagen reeds het vermoeden dat hij
zou vermoord worden. Tijdens het bekijken van het testament
wordt duidelijk dat de vermoorde man zijn fortuin niet zomaar
zal verdelen onder zijn erfgenamen. Meer zelfs hij verbindt zijn
erfenis aan een wedstrijd. Degene die zijn moordenaar vindt,
krijgt zijn ganse fortuin! Tijdens de loop van het diner krijgen de
gasten een duidelijker beeld van de onderlinge relaties in deze
bizarre familie. De erfgenamen leggen met veel overtuiging
hun alibi op tafel. U ondervraagt, u observeert, u waant zich een
echte Hercule Poirot! Tot plots … een tweede moord gebeurt.
Wie is de moordenaar van de rijke gierigaard? Waarom werd
een tweede persoon vermoord?
Reeds in 1990 creëerde Murder Inc. dit meeslepende Murder
Event®, een tijdloos format dat tot vandaag een groot succes kent.
Wilt u meer weten over dit bijzondere evenement?

C l u e d o Ac t i e f ® D i e s t
U wordt voor een ontspannende namiddag uitgenodigd door
Dr. Swart, een sociale en welgestelde dokter. Eenmaal
aangekomen op zijn domein blijkt echter dat de dag er heel
anders zal uitzien dan verwacht … Dr. Swart werd die ochtend
vermoord! Wie is de moordenaar, welk wapen heeft hij gebruikt
en waar gebeurde deze vreselijke misdaad? Extra luik van dit spel
in Diest: er zijn verschillende mogelijke moordplaatsen, dit zijn
diverse bekende plaatsen in Diest. De kleine praktische proeven
die de deelnemers bij de acteurs moeten doen worden gekoppeld
aan de plaatsen waar de deelnemers staan. Op die manier kunnen
we de deelnemers ook Diest en eventueel bepaalde gewoontes of
legendes leren kennen.
Kunt u niet wachten om Cluedo in het echt te spelen?

	T a f e l f e n o m e e n ®
Uw niets vermoedende gezelschap wordt opgewacht door obers die een wat apart idee hebben
over de uitdrukking ‘in de watten leggen’. Wat een rustig diner had moeten zijn, wordt een avond
vol fratsen en stoornissen, veroorzaakt door enkele vreemde obers. Zij veranderen met de nodige
flair en zonder verpinken in een reeks bizarre figuren, die tot ieders verbazing hun taak op een heel
eigen, originele en ludieke manier invullen. De locatie van ‘Tafelfenomeen’ hangt af van het aantal
deelnemende gasten.
Is uw nieuwsgierigheid geprikkeld?

Den Boks®
We schrijven eind jaren twintig, begin jaren dertig. De depressie is volop aan de gang, de drooglegging
teistert de Amerikaanse steden, het illegale gokken en drankverbruik viert hoogtij. Dit is ook de
periode waarin illegale boksgala’s volop furore maken. Dit vormt de achtergrond en het thema van
uw feest. Bij aankomst aan de feestlocatie overhandigen twee ‘bookmakers’ uw gasten een pakket
dollars. Na de receptie worden de gasten uitgenodigd aan tafel. Centraal tussen de tafels staat een
heuse boksring. Voordat het diner wordt geserveerd of de buffetten worden geopend weerklinkt
plots daverende muziek, de boksring wordt fel uitgelicht en een ratelende commentator stapt in de
ring. Hij legt de gasten met veel bravoure uit dat er die avond een heus boksgala zal plaatsvinden.
Daaropvolgend worden met veel poeha beide boksers, vergezeld door hun kleurrijke coaches,
voorgesteld en geïnterviewd. Tijdens het diner kunnen uw gasten wedden op hun favoriete bokser.
Wie nadien wint, mag zijn winst gaan opstrijken … Een exquis diner, aangepaste muziek en kledij,
een spannende boksmatch (er wordt echt gebokst!) en eventueel een casino achteraf. Voor uw
gasten wordt dit een uniek avondvullend spektakel waarover ze nog lang zullen napraten.
Meer weten? Surf naar www.murderinc.be

	T h e m a f f i a ®
Don Corleone, godfather van de duistere Papalia familie, nodigt uw gasten onverwacht uit op zijn
anders hermetisch afgesloten domein. Wie durft te komen opdagen?
De peetvader heeft een probleem. In vele gevechten doorheen de jaren werd zijn clan sterk
uitgedund. Hij is dringend op zoek naar nieuwe geschikte leden voor zijn famiglia. Maar de
kandidaten moeten natuurlijk getest worden op hun maffiawaardigheid en dus onderwerpt hij de
durvers aan een reeks proeven. Zo staan bijvoorbeeld schieten, messenwerpen, muurklimmen,
geld begraven, etc. op het programma. Vechtlust, samenwerking en teamspirit zijn nodig voor de
overwinning. Maar natuurlijk worden vooral de malafide kneepjes van het vak aangeleerd door Don
Corleone en zijn familie .…

Extra luik van dit spel in Diest: in een namiddagversie van The Maffia® plaatsen we de
acteurs op verschillende locaties. Deze plaatsen zijn bekende plaatsen in Diest. De praktische
proeven die de deelnemers bij de acteurs moeten doen kunnen we dan koppelen aan de plaats waar
de gasten staan. Op die manier kunnen we mensen ook Diest en eventueel bepaalde gewoontes of
legendes leren kennen.
Heeft u maffia-ambities?

B e g i j n h o f o p S t e lt e n
Een compleet nieuwe vorm van interactieve animatie die het midden houdt tussen improvisatietheater, stand-up comedy en karaoke. Père Joseph en Père Total, twee vooruitstrevende paters,
nodigen u uit om te komen luisteren naar hun zeven-stappenplan om een nieuw elan te geven
aan hun sacrale roeping. Dit olijke duo zal u vermaken met een goddelijke cocktail van verhalen,
muziek, geschater, ontroering en totale hilariteit. Wist u dat dankzij deze vrolijke paters de kerken
opnieuw vollopen?
Interesse om het Begijnhof wel eens mee op stelten te zetten?

B o o t c a m p T h e C i ta d e l : U N D E R C O NST R U C T I O N
Bij het verlaten van Diest zijn, tot tegenstelling wat de meeste mensen denken, niet alle para’s
vertrokken. Een geheime elite-eenheid binnen dit ‘elite corps’ is nog steeds aanwezig op de citadel.
Officieel bestaan zij niet. Daarom heeft bijna niemand ooit van hen gehoord. Onder ingewijden
staan zij bekend als ‘Group Machiavelli’. Zij zijn verantwoordelijk voor het opleiden van ’s lands
beste geheime agenten. Na hun opleiding worden deze topagenten de wereld rond gestuurd voor
de meest uiteenlopende opdrachten. Soms in team, soms individueel. Indien zij tijdens een missie
opgepakt worden of sneuvelen, zal België alle betrokkenheid ontkennen omwille van de soms
politiek delicate opdrachten. Door een misverstand worden uw gasten gedropt in deze opleiding.
Noch zij, noch de militairen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding zijn op de hoogte. Daardoor
worden uw gasten onderworpen aan zowel fysieke als mentale opdrachten, zowel in groep als
individueel. Als zij erin slagen om deze opleiding tot een goed einde te brengen, behoren zij meteen
tot de beste geheime agenten van het land. 007 achterna!
Wat zou u ervan denken om de nieuwe James Bond te worden? MI6 hoeft u nog niet
meteen te verwittigen.

c o n tac t g e g e v e n s
Luk Mathijs E luk.matthijs@murderinc.be
Caroline Daems E caroline.daems@murderinc.be
T 013 32 29 22 W www.murderinc.be

