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Maak uw eigen film - Groepsactiviteit op de Veluwe

Uw eigen film maken!
Samen met uw vrienden en familie waant zich in de ultieme Hollywoodsfeer. U gaat op pad met een echt script, attributen en filmmateriaal
om zo de mooiste scenes te schieten. Onder het genot van een bakje popcorn worden de filmpjes van ieder team op een groot scherm
bekeken.

Programma
U wordt ontvangen met koffie en thee. Daarna gaat de "film maak" wedstrijd beginnen. Na een korte uitleg en het uitdelen van een script,
filmmateriaal, 10 rugzakken met attributen en nog meer.... kunnen jullie op pad door het bos. Tijdens deze wandeling gaan jullie de rollen
verdelen en bedenken jullie samen de leukste en mooiste scene's! Jullie maken zelf de film dus doe je best! Het team die de leukste en
meest creatieve film maakt wint! Later op de avond kijken jullie samen met de andere teams de films op grootbeeldscherm. Natuurlijk krijgt u
een bakje popcorn bij het film kijken!

Veelzijdige evenementen locatie
Wij beschikken over een veelzijdige keuken, een gezellige bar, unieke hotelkamers in Finse chalets, 13 tennisbanen, een langlaufcircuit, een
grote activiteitenhal (ca. 1500 m2) én ongedwongen en vriendelijk personeel. Ons activiteitenaanbod is in principe eindeloos, zowel indoor als
outdoor. Of u nu een hele dag, een dagdeel, avond of meerdere dagen iets wilt organiseren, wij stellen graag uw favoriete programma samen!

Deze groepsactiviteit op de Veluwe is inclusief:
Koffie/Thee ontvangst
Film maak programma
Begeleiding/wedstrijdelement
Oscar voor de winnaars
Film kijken op groot beeld

Prijs: € 28,00 p.p. op basis van minimaal 10 personen.
De prijs van deze groepsactiviteit op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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