(persbericht)

Q&A Chat Game zorgt voor bijzondere momenten samen
Old skool gezelschapsspellen zijn weer helemaal terug. En Q&A! Chat Game heeft wat
dat betreft iets extra’s te bieden. Dit magische gezelschapsspel met verrassende
vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen maakt namelijk vaak mooie
gesprekken tussen de spelers los. En zorgt zo voor bijzondere momenten samen.
De kleurencombinaties op de beide dobbelstenen bepalen welke kaart uit de zeven
categorieën een speler moet trekken en beantwoorden. En wie als eerste alle kaartkleuren
van de regenboog heeft verzameld, is de winnaar!
Leuk om te spelen met mensen die je net hebt ontmoet, maar ook boeiend met mensen die
je al goed kent of... denkt te kennen. Dus met vrienden, familie, kennissen, collega’s, buren,
klas/studiegenoten, co-sporters, mede-cursisten, medereizigers of een nieuwe liefde. De
vragen zijn samengesteld met respect voor alle deelnemers. Daardoor kan het spel ook
moeiteloos met kinderen worden gespeeld.
Het spel in handig meeneemformaat (11,5h x 10br x 6d cm) is geschikt voor 2-10 spelers
(10-100+ jaar) en is voor een budgetprijs (€ 10,99) verkrijgbaar bij Bol.com, Bestel.nl en
diverse spellenwinkels en boekhandels in Nederland en België.
Meer op www.QandAchatgame.com.



‘Leuke manier om elkaar beter te leren kennen en ook goed voor teambuilding’ (recensie
Rollthedice.nl)
‘Een absoluut aanradertje dit spel. Wat een mooie avond hebben we gehad. Ik heb dingen
gehoord die ik nog niet wist, terwijl we elkaar toch al een tijdje kennen!’ (reactie op Bestel.nl)

Q&A! Chat Game is ontwikkeld door twee journalisten/tekstschrijvers, die het een uitdaging
vonden om een spelvorm te bedenken waardoor gesprekken met familie, vrienden,
klas/studiegenoten, teamgenoten of collega’s ook eens over iets anders zouden gaan dan de
standaard onderwerpen. En waarbij de spelers elkaar mogelijk ook nog eens zouden kunnen
inspireren. Nadat ze de demoversie van Q&A met tal van bekenden en onbekenden in hun
omgeving hadden gespeeld en dit vaak onvergetelijke avondjes opleverde, besloten ze het
‘regenboogspel’ met de aparte driehoekige kaartjes te laten produceren en uit te brengen.
Kaart-categorieën: Werk/carrière (rood), Bezigheden (oranje), Fysiek/uiterlijk (geel), Relaties
(groen), maar ook Algemeen (lichtblauw), Opinie (donkerblauw) en Mentaal/innerlijk (violet).
Een paar vragen die je op jacht naar de regenboog eventueel zou moeten beantwoorden:
 ‘Stel: je wint één miljoen. Wat verandert dat aan je werk en/of aan je leven...? (categorie:
Werk/Carrière, rood)
 ‘Noem een hoogtepunt uit je leven’ (categorie: Mentaal/innerlijk, paars)
 ‘Wat lijkt je heel leuk om een keer met degene die rechts van je zit te doen?’ (categorie:
Bezigheden, oranje)
Q&A! chat game kost slechts € 10,99 en is verkrijgbaar bij Bol.com, Bestel.nl, diverse
spellenwinkels, nieuwetijdswinkels en boekhandels. Meer info en verkoopadressen op
www.QandAchatgame.com.
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