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De meest gespeelde spelen van LivingTale Theater 

 

moord- en detectivespelen 

MoordMotiefMysterie info 
super detectivespel voor kleine 
groepjes 

5-16 gasten 1 acteur 3 à 3½ uur 

TweelingMoord info veel soap en relatie'bemiddeling' 14-20 gasten 2 acteurs 2½ uur 

Moord & Misdaad info 
2 tweelingen, 4 verdachten: 
Zoek hun motieven en misdaden 

16-30 gasten 3 acteurs 3 uur 

CSI Crime Time  info 
ondervraag observeer onderzoek  
deduceer en concludeer 

30-60 gasten 5 acteurs 3 uur 

het Testament  info veel intriges, lekker puzzelen 15-50 gasten 5-6 acteurs 3 uur 

Gif!  info 
veel om te zien, veel om te  

ondervragen 
50-100 gasten 6-9 acteurs 3 uur 

Dood onder Ogen  info 
samen een moord beramen en 

uitvoeren 
15-60 gasten 5-6 acteurs 2 of 3 dagdelen 

Motief voor Moord  info 
detectivespel voor de echt grote 
groepen 

tot 240 gasten 5-11 acteurs 3 uur 

 

 

maffiaspelen 

MaffiaPoker info 
pokerclinic en maffiaspel in één: 
lekker lang & relaxed 

12-40 gasten 5 acteurs  4 of 5 uur 

MaffiaMoord info 
word de rijkste famiglia met o.a. 
de ‘handel in hoeren’ 

15-30 gasten 3 acteurs 3 uur 

MultiMaffia info 
ga u te buiten aan ‘eervol’ stelen 
en bedreigen 

24 - 192 gasten 
5 tot 17 
acteurs 

3 uur 

 

 

theaterdiners 

SoapSterren info 
u maakt samen met de sterren 
een spetterende soap 

15 - 60 gasten 5 -6 acteurs 3 uur 

Live Reality info 
Big Brother live ‘aan tafel’ … 
u stuurt bij en stemt weg 

15-50 gasten 5 acteurs 3 uur 

Spook Romance info 
een romantisch spookverhaal... 
kinderen welkom! 

8-30 gasten 4 acteurs 3 uur 

 

 

teambuildingspelen 

De Ontsnapping info 
een sociale èn technische 
samenwerkings ‘puzzel’ 

5-21 deelnemers 3 acteurs 4 à 5 uur 

Goksyndicaat info 
samenwerken in competitie + 

leiderschapsstijlen 
12-100 deelnemers 5-11 acteurs 5 uur 

Veilig Bouwen info 
teambuilding bouwspel èn 
safetygame in één 

12-100 deelnemers 5-11 acteurs 3 uur 

Sprookje info 
maak (en speel?) samen “de 
zoektocht van de prins” 

15-70 deelnemers 4-7 acteurs 3 uur 

teambuildingMoordspel info 
aangepast: CSI Crime Time of 
Motief voor Moord 

Vanaf 30 
deelnemers 

5-12 acteurs 3 uur 

 

meer spelen: alle spelen 

https://www.livingtale.nl/moordmysterie.pdf
https://www.livingtale.nl/tweelingmoord.pdf
https://www.livingtale.nl/moordmisdaad.pdf
https://www.livingtale.nl/moordspel-csi.pdf
https://www.livingtale.nl/testament.pdf
https://www.livingtale.nl/gif.pdf
https://www.livingtale.nl/dood.pdf
https://www.livingtale.nl/motief.pdf
https://www.livingtale.nl/poker.pdf
https://www.livingtale.nl/maffiamoord.pdf
https://www.livingtale.nl/multimaffia.pdf
https://www.livingtale.nl/sterren.pdf
https://www.livingtale.nl/livereality.pdf
https://www.livingtale.nl/spoken.pdf
https://www.livingtale.nl/ontsnapping.pdf
https://www.livingtale.nl/teambuilding-goksyndicaat.pdf
https://www.livingtale.nl/safetygame.pdf
https://www.livingtale.nl/teambuilding-sprookje.pdf
https://www.livingtale.nl/teambuilding-moordspel.pdf
https://www.livingtale.nl/allespelen.html

