
 
 

Hoger lager 

Je boekt deze spelshow 

inclusief: 
 

 Decor + Rad 

 Presentator + assistente 

 Geluidsinstallatie + technicus 

 

Tijdsduur Spelshow 

 
 Tijdsduur: 4 x 30 min. binnen 4 

uur  

 

De opdrachtgever draagt zorg 

voor het volgende: 
 

 Een prijzenpakket, voorzien van 

hoofdprijs (informeer naar de 

hoeveelheid) 

 Een overdekte ruimte 

 Afmetingen ruimte minimaal 4 x 

3 mtr * 

 Stroom aansluiting van 2 x 220 

volt / 16 ampère. 

 
* Je kunt tegen meerprijs een podium van 4 x 3 

mtr. bijboeken welke dan door ons geplaatst 

wordt. 

 

Wij komen naar jouw event met de grote Hoger en Lager Spelshow. Maar recht grote, want we spelen dit spel 

vandaag met reusachtige speelkaarten. Presentator Jeroen kiest iemand uit om mee spelen met het Hoger Lager Spel. 

 

Wanneer presentator Jeroen zijn enorme kaartspel heeft geschud en alle jokers uit het spel heeft gehaald, zet hij 1 

kaart wordt neer op het rek, zodat deze voor iedereen goed te zien is. 

Zoals iedereen kan zien heeft die kaart een bepaalde waarde. De rest van de stapel kaarten ligt omgedraaid zodat de 

waarde niet gezien kan worden. Aan de kandidaat wordt nu de vraag gesteld of de waarde van de volgende kaart 

hoger of lager is, dan de waarde op de kaart die op het rek staan. 

Kiest de kandidaat juist, dan mag ze nog een poging wagen. Dit gaat zo door tot een nader te bepalen aantal punten 

is behaald. De kandidaat krijgt dan een mooie prijs. Bij verkeerde antwoorden vervalt de kans en wordt er een nieuwe 

kandidaat uitgekozen uit het publiek. 

 

Als afwisseling kan ook het 21 spel gespeeld worden. Jeroen betrekt het publiek actief bij het Hoger en Lager spel en 

weet als geen ander de spanning op te bouwen. Jeroen vergeet ook zeker niet een vleugje humor aan zijn presentatie 

toe te voegen. 

 

Boek deze SPANNENDE spelshow snel voor jouw event! 


