Escape op locatie, Back to the Escape
Thema 80’s & 90’s
Wat heeft u nodig om deze escape op eigen locatie te spelen?
1. Een telefoon of tablet met de app: loquiz (te downloaden in de app store/ google play store)
• Zorg dat de telefoon/tablet is opgeladen en het geheugen niet vol is.
• Zorg voor een Androidversie van 7 of hoger en een IOS-versie 13 of hoger.
• Als u de app downloadt, geef dan toestemming aan de app bij alles waar de app om
vraagt (bijvoorbeeld toestemming tot gebruik van de camera).
• Het spel wordt gespeeld op wifi, als er geen wifi aanwezig is, kost het spel maximaal
100MB.
• U kunt de telefoon/tablet tussendoor vergrendelen maar de tijd zal wel doorlopen.
• Zet het geluid van de telefoon/tablet op zijn hoogste stand en zorg dat een telefoon
ook niet op trilstand staat maar op luid.
2. Een telefoon met internetverbinding om wellicht iets op te zoeken. U mag onbeperkt gebruik
maken van het internet
3. 80&90’s magazine, 6 bladzijdes enkelzijdig printen in kleur (in de bijlage of is toegestuurd)
4. Liniaal
5. Kaartspel
6. Emmer/doos
7. Kladblok
8. Pen
Voorwerk
- Print het document (of het is toegestuurd).
- De materialen kunt u op tafel leggen, maar bijvoorbeeld ook op een stoel o.i.d. leuk als ze
her en der wat vinden als de deelnemers in de kamer komen.
- U kunt ervoor kiezen om een echte 80’s & 90’s afspeellijst op Spotify te luisteren tijdens het
spel. Via deze link gaat u direct naar een lijst die goed bij de sferen van het spel past! Dit
moet niet maar mag wel.
https://open.spotify.com/playlist/6E87ftUmEeapWQrgZZLZSx?si=ESQra4SET_y-ZKcL7uAjNg
Let op dat u niet te snel afgeleid bent door de lekkere meezingers
.
Antwoorden
Mochten jullie er nu echt niet meer uitkomen, dan kunnen jullie de antwoorden via de volgende link
vinden: https://www.speelement.nl/product/back-to-the-escape/
Onderaan de pagina moet u een vraag beantwoorden en dan kan u het bestand met alle antwoorden
openen. Let op, open de antwoorden niet voordat u het spel gaat spelen.
Veel plezier!
Met speelse groet van Speelement

