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NIEUWE CONCEPTEN VOOR BEDRIJFSEVENEMENTEN
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FAMILIEDAG
FATA MORGANA
Wie kent Fata Morgana niet, het razend populaire tv-programma met
Sergio en Geena Lisa, waarbij steden werden uitgedaagd om binnen
een thema 5 proeven tot een goed einde te brengen… Het programma
zorgde destijds voor een gigantisch wij-gevoel en leverde dan ook
magische momenten op.
We willen dit concept opnieuw tot leven brengen in de Ark van Noë,
maar dan voor bedrijven… Is uw bedrijf een 5-sterrenbedrijf? Wij dagen
jullie alvast uit!

THEMA'S
De thema’s waarrond gewerkt kan worden zijn
oneindig, maar we bepalen dit samen met u.
We zorgen er ook voor dat eenzelfde thema
geen twee keer gebruikt wordt zodat uw
bedrijf echt een unieke ervaring beleeft.
Alles draait rond samenwerking en opdrachten
tot een goed einde brengen. Dit spel kan al
gespeeld worden vanaf 50 personen, maar net
zo goed met 500 personen ... alles hangt af
van hoe groots we de proeven maken.
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UITDAGINGEN
Alle 5 de proeven krijgen een doelstelling mee en er
worden 5 teamcaptains aangeduid. Deze laatste stellen
een ploeg samen en proberen hun opdracht tot een
zo goed mogelijk einde te brengen… Elke proef draagt
bovendien bij aan de slotshow. Zo zal er steeds een proef
zijn die een muzikale bijdrage aan de slotshow levert, een
proef die een visueel spektakel vormt, een culinaire proef,
een proef om een constructie te realiseren binnen het
thema en een proef waar meer sport&spel in verweven zit
…
We voorzien ook cameraploegen, drones en fotografen om
nadien iedereen een toffe aftermovie te bezorgen!
Enkele voorbeelden van thema’s: stoere Vikings /
Oktoberfest / Vlaamse klassiekers / Eurovisiesongfestival
stripboeken-festival / dorpsfeest / thrillseeker /
De wereld rond in één dag /
A kind of magic / Hollywood / Pirates of the Carribean /
Far west / 1001 nacht / De Middeleeuwen /
Uit de Kunst / …
Gaan jullie de uitdaging aan?
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Bereikbaarheid
De Ark van Noë is makkelijk bereikbaar met de wagen.
Ruime parkeergelegenheid ter plaatse.
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Wenst u een onvergetelijke
indruk te maken op uw gasten?
Neem dan gerust contact met ons op.
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Ark van Noë
Arkstraat 6
2460 Lichtaart
+32 (0) 478 28 27 83
events@arkvannoe.be

