DISCO
BINGO!

Het lijkt erop
dat je binnenkort
deelneemt aan
een discobingo!
Tijd om het een en
ander uit te leggen…

Een discobingo…

… lijkt erg op een normale
bingo.
Alleen roept de presentator geen
cijfers om, maar draait hij lekkere
plaatjes. Als je een nummer hoort
dat op je kaart staat, streep je dat
vakje door! Bij de discobingo
spelen we alleen voor volledige
kaarten! Heb je een volle kaart?
Dan stuur bingo + je kaartnummer
in de chat en controleert de
Bingomaster je winst!

Optie 1 “Ik heb geen printer”
Optie 2 “Ik zit al achter de laptop,
dan ga ik niet ook mijn
telefoon erbij pakken”

De muziek…

… luister je via een online
radiostation speciaal voor
de bingo!

Het spel…

Duurt ongeveer 1 uur.
Na 32 nummers is er een pauze
van vijf minuten om even een
drankje te pakken of naar het
toilet te gaan. Via de radio krijg je
een seintje als de laatste minuut
van de pauze ingaat!

En na het spel…

Iedere kaart…

Gaan we nog even door!

… is uniek!

De chat blijft open om lekker bij
te praten, en via de radio luister
je door naar nog veel meer Guilty
Pleasures!

Van de 48 nummers die
gedraaid worden staan er 16 op
jouw kaart. Je kan je kaart op
twee manieren invullen:

Dat is het wel zo’n beetje!

1. digitaal bewerk een afbeelding
op je telefoon of tablet.
2. je kan de kaart(en) printen.

Om 18.00 leg ik de laatste dingen
uit en dan beginnen we meteen
met de bingo!

Zo ziet de radiospeler eruit!
Die vind je via:
decharmeur.nl/discobingo
Vanaf 17.45 uur gaat de radio
aan en kan je alvast luisteren
naar lekker foute muziek.

Zet wat lekkers klaar
(die calorieën dansen we
er wel weer af) en doe iets
leuks aan!

Of laat je niet vertellen wat je
moet doen door een volwassen
man in een wolkenpak!

Het feest…

… vieren we via Zoom!
Vanaf 17.45 uur kan je hierop
inloggen om te testen of je het
beeld werkend krijgt!
Geluid is niet zo belangrijk, want
je luistert via de radio.

Met swingende groet,
Het In de wolken Festival team

