WINTERDEINEN
ALPHORN BLAZEN

Lawinegevaar! Tijd om te blazen op de grote hoorns.
Waarschuw jij het dorp? Blaas dan zo hard als je kan. Onze
speciale geluidsmeter geeft aan hoeveel punten je scoort.

SKIBROEK HANGEN

Daar hang je dan aan de bretels van je skibroek aan een
krakende tak kijkend naar een afgrond van wel honderden
meters diep. Hou je het lang genoeg vol voor de redding komt?

LANGLAUFLOPEN

Met echte langlaufski’s leggen deelnemers een parcour af op witte
kunst sneeuw. Meer dan 100meter met obstakels. Het gaat er om
wie er de beste tijd neer kan zetten!

BIERPULSCHUIVEN

Wie schuift zijn bierpul het verst? Laat je bierpul op de
hoogste punten eindigen, maar schuif ze niet te ver!

WORKSHOP APRÉS SKIËN

Onderga deze workshop van de waard & zijn wulpse Tiroler
meisjes & ga voortaan als professionele Aprés Skiër door het
leven.

020 638 32 64 | INFO@IJSKOUD.COM | WWW.WINTER-WONDERLAND.NL

WINTERDEINEN
TAFEL SING A LONG & DEINEN

Deinen en meezingen op nummers van vroeger en nu. Iederreen
aan tafel zingt een regel. Het word op de muren geprojecteerd
waarbij de microfoon gaat van hand tot hand.

TAFEL SPIJKERSLAAN

Welke tafel laat als eerste de mega spijker verdwijnen in het hout
blok. Op de dikke bas van de muziek wordt er geslagen. Maar let
op! De hamer moet na elke slag worden doorgegeven

‘ HET IJS SMELT & WAT NU? QUIZ’

Middels interactieve vragen worden de tafels gescreend op originaliteit, oplosend vermogen, snelheid & vooral het feestgehalte.
Behaalde punten tellen natuurlijk mee voor de grote finale. Wie
mag zich de grootste feesttafel van de avond noemen.

TAFELDANS

Iedereen kent de stoelendans. Bij WinterDeinen maken we het een
tikkie moeilijker. Het team word met elkaar verbonden middels
het originele tiroler geitentouw. Voorzien van een prachtige bel is
het de kunst om het hele team een tafel te veroveren.
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