RAAD DE PLAAT SHOW

DE MUZIEKBINGO
VOOR JOUW CAFÉ,
CLUB OF EVENEMENT”
“

Raad De Plaat Show is dé perfecte hosting voor een muziekbingo-avond -of
middag! Een stapel bingokaarten, een DJ en een showmaster zijn de
ingrediënten voor deze onvergetelijke show. Tijdens deze muzikale achtbaan
wordt de muzikale kennis van de deelnemers flink op de proef gesteld, wordt er
gedanst vanuit de heupen en ervaar je pure euforie zodra er een nummer afgstempeld kan worden. Geniet van bekende songs,
ga voor een horizontale rij of een volle speelkaart en claim die eeuwige glorie. Ben jij te enthousiast geweest en roep je voor je
beurt: ‘Bingo!’? Dan krijg je door een draai aan het Foute Bingo Rad een verrassende opdracht toegewezen!
Spits je oren en kom uit je eigen muziek-bubbel want de heren van Raad de Plaat Show nemen je mee langs verschillende rondes
met elk een eigen thema. Herbeleef de 80’s & 90’s, ga voor jouw favoriete Guilty pleasure-, Top 2000-, Feest- of kerstplaat en
geniet van de beste zomerhits. Raad De Plaat Show heeft voor ieder wat wils en biedt zowel jong wild als oud geschut een
heerlijke avond of middag vol entertainment!

THUIS UIT JE PLAAT!
Zijn inmiddels alle puzzels in huis gelegd, heb je RISK gefrustreerd je raam uit gebonjourd en
ben je toe aan iets nieuws? Raad De Plaat Show kan ook online gespeeld worden! Nodig je
vrienden uit, zet die borrelplank op tafel en het stempelen kan beginnen. Door middel van een
zelfvoorzienende livestream, ongeacht de locatie, komt Raad De Plaat Show zo jouw huiskamer
in. De regels zijn onveranderd, maar nu beleef je deze ervaring thuis op de bank. Door middel
van video- en telefoongesprekken blijft de interactie tussen thuis en de zelfgecreëerde studio
bij jou om de hoek bestaan. Zo ontkom je niet aan de foute opdrachten en de mogelijkheid om
jouw prijs in ontvangst te nemen. Scherp je muzikale skills aan, zet het geluid op je speaker op
standje hard en ga voor goud tijdens ‘Thuis Uit Je Plaat’.

Besloten livestream via Youtube
Interactie met publiek
Gepersonaliseerde lay out
Een opname studio op jouw locatie

VOORBEREIDING
De spelregels en de aanloop naar Raad de Plaat Show zijn easy as pie!
Zodra de show online is zal Raad de Plaat Show samen met de promotor reclame
maken voor het evenement via social media. Vanaf dat moment kunnen er speelkaarten
gekocht worden via de ticketshop van Raad De Plaat Show, gedownload worden via de
website en geprint worden voor gebruik! Geen printer? Geen probleem! Het spel is ook
online te spelen via dezelfde link. Let op, hierdoor mis je wel de adrenaline-kick zodra je
een nummer kan aankruisen.

Geperson

Gepersonaliseerde Bingokaarten
Een eigen ticketshop
Muzikale verzoekjes
Alles online geregeld

Geperson

Mogelijkheid tot extra spellen
Live verbinding met de winnaars
Flexibel met de tijden
Voldoende ruimte voor extra’s

LET’S PLAY!
Raad De Plaat is een show vol entertainment met rondes van 60 minuten. Een hosting
bestaat uit minimaal 2 rondes waarbij verschillende muziekstijlen worden getrotseerd.
Wanneer de presentator iedereen welkom heeft geheten en de DJ klaar staat, start Raad
de Plaat! De DJ zal achter elkaar, zonder pauzes of te veel onderbrekingen alle nummers
draaien en aan elkaar mixen. Tussendoor moeten de deelnemers klaar zitten om de
nummers die op hun kaart staan aan de kruisen.
In iedere ronde zijn er 3 mogelijkheden om te winnen: een
horizontale lijn, 3 horizontale lijnen en een volle kaart. Heb jij
een van deze 3 bovenstaande scenario’s? Dan mag jij het
felbegeerde woord ‘BINGO!’ roepen. Speel je online en heeft
roepen voor jou geen zin? Stuur dan een bericht met een foto
van jouw kaart naar het 06 nummer dat in beeld staat.

That’s all!

MOGELIJKHEDEN
Raad de Plaat show
Inclusief:
- DJ, Presentator en decoratie
- Aantal speelkaarten in overleg.
- 2 Muziekthema’s van +/- 60 minuten
- Promotie vanuit Raad de Plaat Show
Extra mogelijkheden:
- Ticketverkoop via de Raad de Plaat Show ticketshop
- DJ apparatuur (2 x Pioneer Nexus2 + 1 x DJM 900 Nexus2)
- Dj Booth
- Licht en geluid
- Compleet verzorgde livestream op locatie
- Een volledig programma op maat met eventueel gastartiesten.

EEN COMPLEET
VERZORGDE AVOND MET
RAAD DE PLAAT SHOW”
“

IMPRESSIE

BINGO!?
Ben jij klaar voor Raad De Plaat Show?
Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden, de prijzen en de beschikbaarheid. Graag tot dan!

			Joep Elstgeest										info@code-16.nl										 0031 85-0432226

