
VideoBird heeft nu een geheel nieuwe vorm van 
pubquizzen.

Deze quiz is speciaal bedoeld voor festivals 
en levert groot vermaak van korte duur. Onder 
leiding van onze eigen quizmaster Rolf Beens 
worden mensen op een festival verrast door een 
plotse pubquiz. Met 6 vragen kunnen zij een 
prijs winnen die door het festival is 
aangeleverd. In een kwartiertje gaat het 
publiek aan het einde van de dag naar huis met 
een ervaring, een goed verhaal en wellicht 
zelfs een prijs.

Oorspronkelijk was ons idee een pubquiz 
te starten die ook thuis gespeeld kan 
worden, helemaal gratis op YouTube.  

Dit idee wordt nog steeds ontwikkeld 
door VideoBird en heeft de naam De 
Online Pubquiz! Het is dus voor iedereen 
gratis te kijken en te spelen!

De quiz bestaat uit vijf rondes, namelijk 
een thema ronde, algemene kennis ron-

DE OORSPRONG

de, muziekronde, filmtrivia ronde en 
we eindigen met een afbeeldingen-
ronde. We zorgen voor genoeg 
niveauverschil en variatie in kennis, 
waardoor de quizzen voor iedereen 
toegankelijk zijn.

Aarzel dus niet en abonneer je snel via 
deze link op het kanaal voor de nieuw-
ste afleveringen van De Online Pubquiz. 
Om de week komt op vrijdag om 16:00 
uur de nieuwste aflevering online!

WAT IS DE  POP-UP PUBQUIZ?

https://vimeo.com/329604507


Zoals de naam al doet vermoeden popt de pubquiz tijdens het 
festival op een willekeurige plek op. We kijken naar een plek waar 
veel mensen zijn, die weinig te doen hebben. Het duurt slechts tien 
minuutjes en er worden meerdere op een dag gegeven. Zo is niemand 
er veel tijd aan kwijt, maar is er wel de gehele dag vermaak voor 
iedereen!

HOE ZIET EEN POP-UP PUBQUIZ ER UIT

* Excl. Reiskosten, prijzen, eten & drinken voor crew

POP-UP PUBQUIZ 
PAKKETTEN

NORMALE PUBQUIZ: 

Vanwege het succes van de Pop-Up Pubquiz kregen we ook aanvragen voor een 
normale pubquiz. Natuurlijk is het ook mogelijk ons hiervoor in te huren!

Gezelligheid INteractie winnaars


