TEAMBUILDING
Stadsrally per kickbike - Leuven

Stadsrally door het historische stadscentrum met onze ludieke kicbikes en
cruiserbikes.
Aan de hand van vragen maken de deelnemers kennis met Leuven,
terecht “Belgium’s best kept secret” genoemd.

Wij voorzien per team een digitaal fototoestel waarmee zij opdrachten vervullen.
Dit is dan meteen ook een leuk aandenken voor later.
Vanaf € 30 per persoon, minimumprijs voor het event € 400.

City game te voet of per kickbike - Leuven
Een spannend misdaadspel met een snuifje technologie!
Er is in het centrum van Leuven een roofmoord gepleegd op Stella, de dochter van
een bekende brouwer.
De politie is op de hoogte gebracht door een onbekende man die getuige was van de
misdaad.
Hij wenst zich niet bekend te maken (noemt zichzelf “Fons”) en vraagt geld vooraleer
hij verdere details geeft over het wie en waar. Hij zou ook weten waar het
moordwapen en de buit veilig opgeborgen werden. De enige manier van
communicatie is via gsm. Na elk telefoontje verandert hij van nummer en is dus niet
op te sporen.
Hij wil met de politie samenwerken maar enkel en alleen via betrouwbare personen.
“Fons” stuurt u de stad in om telefoonnummers te vinden. Via deze nummers zal hij
instructies doorgeven die u naar het moordwapen en de buit kunnen brengen.

Elke groep krijgt een digitaal fototoestel mee voor een aantal foto-opdrachten.
Dit beeldmateriaal krijgt u later op CD bezorgd. Een leuke herinnering aan uw event!
Vanaf € 40 per persoon, minimumprijs voor het event € 400.
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Chocolate City game - Brussel
Een spannend misdaadspel met een snuifje technologie!
Een bekende chocolatier werd vermoord aangetroffen in hartje Brussel.
De politie is op de hoogte gebracht door een onbekende man die getuige was van de
misdaad.
Hij wenst zich niet bekend te maken (noemt zichzelf “Julien”) en vraagt geld
vooraleer hij verdere details geeft over het wie en waar. Hij zou ook weten waar het
moordwapen en de buit veilig opgeborgen werden. De enige manier van
communicatie is via gsm. Na elk telefoontje verandert hij van nummer en is dus niet
op te sporen.
Hij wil met de politie samenwerken maar enkel en alleen via betrouwbare personen.
“Julien ” stuurt u de stad in om telefoonnummers te vinden. Via deze nummers zal
hij instructies doorgeven die u naar het moordwapen en de buit kunnen brengen.
De route loopt langs de Brusselse chocolatiers en chocoladedegustaties zijn de rode
draad van het programma.
Elke groep krijgt een digitaal fototoestel mee voor een aantal foto-opdrachten.
Dit beeldmateriaal krijgt u later op CD bezorgd. Een leuke herinnering aan uw event!

€ Vanaf € 45 per persoon, minimumprijs voor het event € 500.
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Casino City game - Brussel
Een spannend misdaadspel met een snuifje technologie!
Dit is geen fictie !
BRUSSEL - (Belga) Vier gemaskerde en gewapende mannen hebben in de
nacht van zaterdag op zondag rond 04.00 uur een overval gepleegd op het
casino van Brussel. Ze gingen er vandoor met een buit van 820.000 euro, zo
meldt het parket van Brussel zondag.
Een onbekende man beweert te weten waar de buit verborgen zit.
Hij wenst zich niet bekend te maken (noemt zichzelf “Julien”) en vraagt geld
vooraleer hij verdere details geeft over het wie en waar. Hij zou ook weten waar het
moordwapen en de buit veilig opgeborgen werden. De enige manier van
communicatie is via gsm. Na elk telefoontje verandert hij van nummer en is dus niet
op te sporen.
Hij wil met de politie samenwerken maar enkel en alleen via betrouwbare personen.
“Julien ” stuurt u de stad in om telefoonnummers te vinden. Via deze nummers zal
hij instructies doorgeven die u naar het moordwapen en de buit kunnen brengen.
De route loopt langs Matonge, en de Marollen en eindigt bij het Grand Casino van
Brussel.
Kan perfect gecombineerd worden met spelinitiatie en diner in het casino.

Vanaf € 40 per persoon, minimumprijs voor het event € 500.
Exclusief diner en spelinitiatie.

Autorally per Mini Clubman – Hageland

Tba
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Gambliso – alle locaties
Een uniek en uitdagend teamspel in casinostijl.
Dit teamspel wordt gespeeld aan een reuze – spelbord.
Een spelleider bedient het spelbord.
Een bankier leent geld of zet het vast zodat het intrest opbrengt. Hij houdt ook het
elektronisch scorebord bij.
Een croupier bemant de roulettetafel.
Doel van dit spel is om zo rijk mogelijk te worden binnen een vooraf bepaalde
tijdsduur.
Met het verdiende geld kunnen percelen grond aangekocht worden. Hierop worden
bekende bestaande gebouwen opgetrokken. Ooit al gedroomd eigenaar te worden
van het stadhuis van Antwerpen of het koninklijk paleis? Waag uw kans !

Vanaf € 1800 voor het event.

Moord(diner) – alle locaties

CSI (Crime Scene Investigation): een puur misdaadspel met een volledig
moordonderzoek.
Een vrouw is vermoord. Wie is de moordenaar? Er zijn meerdere verdachten. Die
geven via een video-opname een aantal elementen ter hunner verdediging. Maar
vertellen ze allemaal de waarheid en niets dan de waarheid?? Aan de teams om de
leugens van de waarheid te onderscheiden.
Crime Scene Investigation, het onderzoek van de plaats delict. Dit houdt onder meer
in: analyse van de feiten, spoorzoeken binnen en buiten, inwendig en uitwendig
lichaamsonderzoek…….
Vanaf € 1800 voor het event.
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CULINAIRE EVENTS
Culinaire wandeling per kickbike - Leuven
Een combinatie van cultuur, gastronomie en ontspanning.
Tijdens de wandeling genieten de deelnemers van een drie gangen menu, dit tijdens
3 stops op de route.
Vanaf € 65 per persoon, minimumprijs voor het event € 650.

Degustatiewandeling per kickbike - Leuven
Leuvense snoeperijen tijdens een stadstour per kickbike.
Vanaf € 35 per persoon, minimumprijs voor het event € 350.

Culinaire wandeling – Brussel
Een combinatie van cultuur, gastronomie en ontspanning.
Tijdens de wandeling genieten de deelnemers van een drie gangen menu, dit tijdens
3 stops op de route.
Vanaf € 65 per persoon, minimumprijs voor het event € 650.

Degustatiewandeling - Brussel
Brusselse snoeperijen tijdens een wandeling langs minder bekende plekjes van de
hoofdstad.
Vanaf € 35 per persoon, minimumprijs voor het event € 350.
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Wandeling Chocolade - Brussel
Begeleide wandeling door de mooiste delen van de hoofdstad, op zoek naar
chocolatiers.
Kan in combinatie met chocoladedemonstratie, degustatie en chocoladeworkshop.
Prijs op aanvraag.

Chocoladepresentatie, kleine proeverij en stadswandeling per kickbike Leuven
Alhoewel een echt chocoladeatelier niet beschikbaar is, zal de chocoladekenner u
meenemen op een boeiende reis doorheen de chocoladewereld. U ontdekt niet
alleen de geschiedenis en de techniek maar ook de oorsprong en de geheimen van
de cacao, van de chocolade, van de evolutie en de verwerking doorheen de eeuwen,
enz.
De uitgeschreven wandeling brengt u o.a. langs de mooiste plekjes van Leuven:
stadhuis, begijnhof, bibliotheek, universiteitsgebouwen en ook langs de Oude Markt
bekend als de “grootste toog van Europa”.
€ 25,00 per persoon. Minimum aantal deelnemers 15. Aansluiting bij een groep is
mogelijk.

Chocoladepresentatie, kleine proeverij en stadswandeling per kickbike met
gids - Leuven
€ 32,00 per persoon. Minimum aantal deelnemers 15. Aansluiting bij een groep is
mogelijk.
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Bierpresentatie, kleine proeverij en stadswandeling per kickbike – Leuven
Alhoewel een echte brouwerij niet (altijd) beschikbaar is, zal de bierkenner u
meenemen op een boeiende reis doorheen de wereld van het schuimend gerstenat.
U ontdekt niet alleen de geschiedenis en de techniek maar ook de oorsprong en de
geheimen van het bier, van het brouwproces, van de evolutie en de verwerking
doorheen de eeuwen, enz.
De uitgeschreven wandeling brengt u o.a. langs de mooiste plekjes van Leuven:
stadhuis, begijnhof, bibliotheek, universiteitsgebouwen, langs de grootste en kleinste
brouwerij en ook langs de Oude Markt bekend als de “grootste toog van Europa”.
- Degustatie van 5 verschillende bieren.
€ 30,00 per persoon. Minimum aantal deelnemers 15. Aansluiting bij een groep is
mogelijk.

Bierpresentatie, kleine proeverij en stadswandeling per kickbike met gids –
Leuven

- Degustatie van 5 verschillende bieren.
€ 32,00 per persoon. Minimum aantal deelnemers 15. Aansluiting bij een groep is
mogelijk.
Kan in combinatie met een bezoek aan Stella Artois of huisbrouwerij Domus.
Prijs op aanvraag.
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Kookworkshops
-

Sushiworkshop
Op een ludieke manier worden de deelnemers ingewijd in het Japanse
kookjargon.
Heel toegangkelijke workshop met een mooi resultaat.
Vanaf € 40 per persoon, minimumprijs voor het event € 400,00.

-

Oesterworkshop
Hoe eet je oesters? Wat zijn de verschillende soorten? Hoe open je oesters?
Degustatie met aangepaste bubbels.
Vanaf € 40 per persoon, minimumprijs voor het event € 400.

-

Volledig 3-gangenmenu
Gezamenlijk een heerlijk vijf gangen diner bereiden en daarna genieten van
uw eigen kookkunsten?
Wij werken graag een voorstel uit op maat. Locaties La Coquerie of in onze
eigen keukenloft.
Vanaf € 55 per persoon, inclusief aangepaste dranken.
Minimumprijs voor het event € 600.

-

Chocoladeworkshop :de geschiedenis van chocolade maken met degustatie
en een
workshop waarbij de deelnemers zelf pralines maken.
Vanaf € 40 per persoon, minimumprijs voor het event € 400.
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CREATIEVE EVENTS
Artistieke workshops
Schilderatelier
Iedere deelnemer werkt op een creatieve manier mee aan het schilderij.
Verschillende doeken kunnen al dan niet één geheel vormen.
Alvorens het doek met verf en borstels te lijf te gaan wordt er grondig overlegd.
Deze workshop is een inspirerende ervaring met als resultaat een uniek meesterwerk
en een geslaagd event.
Ideale “all weather” activiteit!
Vanaf € 65 per persoon, minimumprijs voor het event € 800,00.

Maquillage
Een leerrijke workshop vol tips en tricks waar iedereen stralend gemaquilleerd naar
buiten stapt!
Prijs op aanvraag.

Karikatuur tekenen
Karikaturen workshops zijn bijzonder geschikt voor bedrijven. Tijdens 2 uur met
verschillende technieken en vooral veel humor, wordt u de kunst van de karikatuur
bijgebracht.
Prijs op aanvraag.
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Muzikale workshops

Percussie

Met muziekinstrumenten maar kan ook met keuken- of poetsmateriaal.
Body Percussion is een actieve energy-booster, waarin het "volle-hoofd-gevoel" snel
verdwijnt.
In een verfrissende workshop vormen ritme, stem en beweging een swingend
geheel. De deelnemers brengen hun eigen instrumenten mee: handen, voeten en
stemgeluid. Pure oer-communicatie. De mogelijkheden daarmee zijn eindeloos en
zorgen altijd voor hetzelfde resultaat: een spetterend ritme, een stroom van nieuwe
energie.
Prijs op aanvraag.

Djembe
De Djembé (trommel) is een van de bekendste percussie instrumenten, bestaat in
hele grote maar ook kleine versies.
Een enthousiaste Senegalese muzikant gaat de groep een aantal ritmes leren.
Na een tijdje ontstaat er een echt samenspel, de deelnemers zijn steeds verwonderd
over het fantastische resultaat.
Het samenspel zorgt ook voor een fijn groepsgevoel.
Prijs op aanvraag.

Salsa
Salsalessen op de manier zoals de latinos het ook aanleren, zonder tellen…Dansen
is vooral een vorm van ontspanning.
Prijs op aanvraag.
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Gospel

Uw eigen Gospelkoor, ook al heeft u geen zangervaring.
Iedereen staat versteld van het eindresultaat !
Prijs op aanvraag.

Didjeridoo
Uw maakt eerst zelf uw eigen Didjeridoo.
Het is een eenvoudig te bespelen instrument en vraagt geen muzikale voorkennis
Prijs op aanvraag.

Sportieve workshops

Nordic Walking
Het is een actieve, ontspannende bewegingsvorm toegangkelijk voor iedereen. Het
flink doorstappen met de twee poles (stokken).
Kan overal, langs het strand, door de duinen en in het bos.
Prijs op aanvraag.

Tai chi
Tai chi is van origine een Chinese vechtkunst.
De oefeningen maken het lichaam soepel en los, werken stressverlagend en
vergroten het welzijn. In de workshop is veel aandacht voor houding en ontspanning.
Kortom, ideaal na een dag vergaderen !
Prijs op aanvraag.
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EVENTS OP MAAT
Onze specialiteit!
Wij ontwikkelen originele concepten voor evenementen en bedrijfsfeesten.
Elke klant is uniek, wij houden rekening met uw budget, huisstijl en specifieke
wensen.

CONTACT
Diane Bolle
Tel: (0) 474 – 97 12 54
Email: info@cameleon-events.be
Web: www.cameleon-events.be
Adres afspraak: Vaartkom 41 – 3000 Leuven
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