
13-15 

NOVEMBER 

2020
OPEN INSCHRIJVING

EXCLUSIEF VOOR KLEINE GROEPEN



Living Story organiseert al 10 jaar Moordweekend voor 

groepen vanaf 20 personen. Meestal zijn dat bedrijven 

of families. 

We krijgen vaak de vraag of Moordweekend ook 

gespeeld kan worden door kleine groepen of gezinnen. 

€ 595
per persoon

Dat kan nu.

Eenmalig.

In het weekend

van 13-15 November

Op Kasteel ter Leyen

in Boekhoute, Belgie



Je vertrekt op vrijdag met eigen vervoer met jouw team 

naar een bijzonder kasteel in Belgie…

Je bent daarvoor uitgenodigd door Ariane de la Roche, 

dochter van baron Henri - die onlangs op mysterieuze 

wijze om het leven is gekomen.

Je mag een weekend lang gebruik maken van het 

kasteel, je slaapt in een van de kasteelkamers en je 

ontbijt en dineert in de Herensalon. 

In ruil daarvoor vraagt Ariane je om uit meer te weten 

te komen over de dood van haar vader.

Je bent dit weekend niet alleen. 

Behalve de andere groepen (teams die ook meer te 

weten willen komen over de moord) heeft Ariane ook de 

bewoners van het kasteel uitgenodigd dit weekend:

Giselle, Rosa, Marc, Dennis, mevrouw Bannink. Al gauw 

raak je verstrikt in een web van wederzijdse 

beschuldigingen, roddel en intrige en weet je niet meer 

wie je wel en niet kunt vertrouwen.

Wat kun je verwachten?



Pas op zondagmorgen, nadat je een weekend lang 

informatie hebt ingewonnen tijdens de diners, het crime 

scene onderzoek of in de wandelgangen, is het tijd om 

acte de presance te geven; 

Elk team geeft een intrigerende, spectaculaire doch 

waarheidsgetrouwe reconstructie van de moord en de 

motieven. 

Het team dat de moord tot in de finesses weet te 

verklaren kan rekenen op eeuwige roem en eer en zal 

passend worden beloond door de familie de la Roche. 

De ontknoping



Wat is Moordweekend?

Living Story’s Moordweekend is een unieke ervaring 

waarin spelers een weekend lang deel uitmaken van een 

geraffineerde moordintrige.

Ervaren moordweekend-acteurs zorgen ervoor dat je 

steeds verder in het verhaal wordt getrokken; 

soms door een gesprek met je aan te gaan, soms door 

hun opmerkelijke gedrag, of soms omdat je (toevallig` ) 

een gesprek achter gesloten deuren opvangt...

Opletten, slimme vragen stellen, goed luisteren, 

bewoners confronteren, vrienden maken, bondjes 

smeden, speuren, verbanden leggen, en met een 

ijzersterk verhaal komen over de toedracht van de 

moord.

Je waant je in ieder geval een weekend lang in een 

onvergetelijk moordmysterie. 

Wat moet je doen?



Wat is het programma?

Daar kunnen we niet te veel details van geven.

Wat we nu weten, is:

Vrijdag

16:00 Aankomst op het kasteel, kamers.

16:30 Ontvangst en borrel, kennismaking

18:30 Diner

20:00 Onderzoeksperiode I

22:00 Vrij

Zaterdag

09:00 Ontbijt

10:00 Onderzoeksperiode II

12:30 Vrij

17:30 Borrel in de salon

18:30 Diner

20:30 Onderzoeksperiode III

22:30 Vrij

Zondag

09:00 Ontbijt

10:00 Voorbereiding door teams

11:00 Reconstructies

12:00 Ontknoping & Einde

12:30 Vertrek



Wat kost Moordweekend?

€ 595 per persoon

Dat is inclusief:

✓ Onvergetelijke ervaring

✓ Complete moordintrige met acteurs

✓ Overnachting in een kasteelkamer

✓ Programmaboekje& moordweekend materialen

✓ Twee keer diner & twee keer ontbijt

Deze kosten betaal je van tevoren.

Exclusief zijn:

✓ Drankjes. Die zijn op basis van gebruik.

✓ Vervoer. Je komt zelf met je team baar het kasteel.

Kosten van drankjes voldoe je op het kasteel aan het

einde van het weekend per pin.



BOEK MOORDWEEKEND OP:

https://www.livingstory.nl/open-moordweekend/

https://www.livingstory.nl/open-moordweekend/

