Speel nu de nieuwe Escape game Vuur
en ontrafel het mysterie van de brand
met jouw team!
We schrijven 1804, het jaar waarin Nederland langzaam
went aan de Franse overheersing onder Napoleon, het
nabijgelegen paleis Soestdijk een kazerne is met Franse
soldaten, de postkoets dagelijks voorbijkomt en de herberg
niet alleen een pleisterplaats is voor lokale gasten uit alle
lagen van de bevolking, maar ook gebruikt wordt voor
rechtszittingen en andere officiële aangelegenheden. In
hetzelfde jaar woedt er een allesverwoestende brand, welke
een spoor van vernieling heeft achtergelaten.
Niet zo lang geleden vonden we echter een grote geblakerde
kist met spullen. Het zijn de spullen van de oude waard, die
in 1804 de grote brand bij Herberg de Roskam
ternauwernood heeft overleefd maar daarna de herberg
nooit meer betreden heeft. Er zijn vermoedens van een
schat op de zolder van De Roskam, en daar hebben we deze
oude kist gevonden. Boven op zolder staat een grote kluis,
die nog nooit is opengemaakt omdat de sleutel kwijt is. Er
gaan geruchten dat deze kluis de kostbaarheden van de
oude waard bevat. Aan het team de uitdaging om te kijken
of ze inderdaad uit deze oude spullen van de waard de
sleutel van de kluis kunnen vinden!

Weet jij met jouw team de code te kraken en de sleutel te
vinden? Los jij met de spullen uit de ouderwetse gelagkamer
alle puzzels op en ontrafel je het mysterie van de oude kist
van de waard? Je ontdekt tijdens deze unieke Esape Game
bij Vuur niet alleen deze prachtige locatie (misschien moet je
nog wel naar buiten voor een aanwijzing!) maar ook leer je
je eigen teamgenoten op een heel andere manier kennen.
Weten jullie met de juiste samenwerking en communicatie
de sleutel te vinden? En komen jullie bovenaan de all-time
ranking van deze bijzondere Escape Game? Speel nu!
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Prijzen en informatie
Je kan de Escape Game Vuur boeken als vergaderbreak, uitje of teambuildingsactiviteit met jouw
team. Je speelt het spel met maximaal 10 personen. Is je team groter? Dan speel je met meerdere
Escape Boxen tegen elkaar.
Hieronder vind je alle prijzen per persoon voor het spelen van dit zinderende spel. Uiteraard kan je
het spel bij Vuur combineren met lekker eten en drinken.
ESCAPE GAME VUUR
Escape game Vuur (1 box)

<10

25,00*

Escape game Vuur (2 boxen)

10-20

22,50*

Escape game Vuur (3 boxen)

20-30

20,00*

* Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw en inclusief alle voorbereidingen en materialen en
deskundige begeleiding door de professionele spelleiders van Living Story. Genoemde prijzen zijn
exclusief kosten van locatie en catering bij Restaurant Vuur. Voor Escape game Vuur geldt een
minimumprijs van €200,-.
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Deze activiteit wordt aangeboden in samenwerking met Experience designbureau Living Story te
Baarn. Meer weten? Neem contact op met René Dijk via rene@livingstory.nl, kijk op
www.livingstory.nl, of doe een aanvraag via Restaurant Vuur.

Over Living Story

Living Story is een ervaren experience design en evenementenbedrijf uit Baarn en is gespecialiseerd
in het ontwikkelen en uitvoeren van spellen en op maat gemaakte gameconcepten waarbij de
beleving van de deelnemers centraal staat: de deelnemers ervaren dat ze iets unieks beleven. We
noemen deze evenementen daarom experiences.
Het unieke karakter van onze experiences is gebaseerd op:
•
•
•
•

Gebruik van bijzondere, creatieve en gedurfde gameconcepten
Gebruik van state-of-the art technologie bij onze games
Ontwerp van de experience gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de uitgangspunten van
experience design, design thinking en game-based learning
Perfect op maat maken van de experiences door grondige input en research.
Terugkerende succesfactor in al onze experiences is het nonlineaire aspect van de games.
Deelnemers maken zelf actief onderdeel uit van de beleving
waarin ze zijn terecht gekomen. Het zijn de beslissingen van
het team (groepsdynamiek, samenwerken, oplossend
vermogen, kennis, creativiteit, ontdekken van technologie,
strategie) die het succes van het team bepalen.
Living Story initieert, faciliteert en stimuleert, zodat alle
deelnemers maximaal zijn betrokken bij hun experience. Al
onze games worden begeleid door onze deskundige
spelleiders. Professionals met ervaring op het gebied van
theater, training en conceptontwikkeling.
Met Living Story bent u verzekerd van een unieke ervaring
waar iedereen nog maanden over zal napraten!

Een Experience by Living Story is altijd een spel waarbij je als team in hoge mate bepaalt wat er
gebeurt. De beslissingen die je als groep neemt hebben direct invloed op het verloop van het spel en
het succes dat je kunt behalen. Spanning, competitie en de vrijheid om de dingen op je eigen manier
te doen zorgen er voor dat je meegesleurd wordt in je eigen, unieke avontuur, waarbij je nieuwe
kanten ontdekt van jezelf en je collega’s!
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