
 
 
Praktische en technische benodigdheden STRANGER 
 
Contactpersoon: Henriette Olland 
Telefoonnummer: +31 6 52 31 07 99 
E-mail: henriette@heelalbv.eu 
 
Korte beschrijving: 
STRANGER is een levensgroot interactief spel over wat er gebeurt bij het zien van een onbekend 
gezicht. Voordat het spel begint wordt het publiek in drie groepen verdeeld: de spelers (6), de jury 
(3) en de supporters (de rest). Het publiek kiest zelf zijn rol. Alle rollen hebben uiteindelijk een even 
actief aandeel in het spel. Bij de start van het spel zijn er 65 verschillende gezichten (zie foto) te 
zien, waaruit de spelers vier teamleden kiezen. Om de beurt dagen spelers elkaar uit. Zij kiezen naar 
aanleiding van vragen, zoals ‘Wie is het meest intelligent?’ een gezicht uit, ofwel uit 65 poppen, 
ofwel later in het spel uit de supporters, wie zij denken dat het meest intelligent is. De jury beslist 
welke speler de beste keuze heeft gemaakt. De verliezer verliest een gezicht. Het doel van het spel 
is om over te blijven met de meeste gezichten in je team. 
STRANGER is beschikbaar in het Nederlands, Engels of Frans.  
 
Duur van het spel:   
Plus minus 1,5 uur. De tijd kan variëren, omdat de deelnemers zelf het spel spelen.  
Hierna volgt een nagesprek, tijdsduur in overleg.  
 
Capaciteit:              Minimum publiek: 30 personen 

Maximum publiek: 64 
In elk geval mag maximaal 10% van het publiek elkaar goed kennen.   

Talen:   Beschikbaar in het Nederlands of Engels of Frans. 
Opbouwtijd:            2/3 uur (mits de tribune al aanwezig is) 
Afbreektijd:             1 uur 
 
Introductie praktische benodigdheden: 
Het grootste deel van de deelnemers zit op een verhoging van 3 lagen praktikabels, bankjes of een 
tribune zonder stoelen. Ze kijken naar: 
 
Een spelvloer van 4 x 6 m. Achter de spelvloer staan 65 poppen (stokken van 1.80 m met gezichten 
op ware grootte) en een pilaar met een fles champagne erop.  
In het midden van de spelvloer staat ook een pilaar (hoogte 1.20 m) met een microfoon erop twee 
doosjes met speelkaarten. 
Tussen de tribune en de spelvloer staan 3 witte krukjes voor de jury. Hierop ligt een zwarte en een 
witte kaart waarmee gestemd kan worden.   
Achter de spelvloer en de poppen bevinden zich speakers. Voor de spelvloer staat de verhoging / 
tribune voor de supporters.  
 



 
 
 
Afmetingen: 
Er moet een tribune worden geplaatst (praktikabels, bankjes of een andere verhoging) in 3 lagen 
waar 55 mensen op kunnen zitten (de rest staat bij aanvang op de spelvloer). Er mogen geen 
stoelen staan op de tribune. Exclusief de tribune is er een ruimte nodig van 7 m diep en 6 m breed 
voor de juryleden, de spelvloer en de poppen.  
Wanneer er van een standaardmaat praktikabels wordt uitgegaan (4 m x 3 m), zullen er 4 stuks 
breed en 3 stuks hoog moeten worden geplaatst om 55 mensen kwijt te kunnen (5 man per 
praktikabel). De afmetingen van de tribune zijn in het geval van 12 praktikabels 3 m diep en 8 m 
breed.  
Al met al zou er in dit geval een ruimte nodig zijn van minimaal 10 m x 10 m. Zo wordt er in de 
breedte 2 m over gehouden voor loopruimte.  
 
Wij leveren: 

• Spelbegeleiding 
• Stokken met poppen (stokken in 

2 grote houten kisten van 2 m x 
4 m, poppenhoofden in een 
kartonnen doos incl. jury 
stembordjes) 

• Pilaren 
• Champagne (keuze uit normaal 

of 0%) 
• Speelkaarten 
• 3 krukjes 
• Macbook met voice-over  
• Jury stemstokken 
• Nagespreksleider 

  
N.n.t.b. wie het volgende levert: 
(Wanneer Heelal BV levert, is dit tegen een meerprijs) 

• Een afgesloten ruimte (wanneer er wordt uitgegaan van het voorbeeld bij ‘afmetingen’) van 
minimaal 10 m breed en 10 m diep. Het spel kan tegen meerprijs (in overleg) plaatsvinden op 
een door u gekozen locatie 

• Tribune (praktikabels, bankjes of een andere verhoging in 3 lagen zonder stoelen) waar 55 
mensen op kunnen zitten 

• Geluidstafel 
• Een tafel waar de geluidstafel op kan staan 
• Een stoel 
• Twee speakers linksachter en rechtsachter in de hoeken van de ruimte met bekabeling 
• Microfoon met bekabeling 
• Algemene, gelijkmatige verlichting in de hele ruimte 

 


