Het geheim van de Graaf / The Count’s secret
Deze fantastische dinnergame vol spanning theater en humor, speelt zich af in het flamboyante
baroktijdperk. Met uw collega’s, vrienden of familie bent u uitgenodigd op het jaarlijkse jachtfeest
van Graaf Lodewijck van Dijck de vijfde. Het feest vindt plaats in zijn kasteel. Graaf Lodewijck is niet
erg geliefd. De legende doet verontrustende geruchten opwaaien over het slot en de Graaf. De
meeste gasten hebben elkaar nog niet eerder ontmoet. Volgens de legende onthult het graafschap
een zonderling verleden. Er doen zich geruchten voor dat er gasten in en rond het slot op
mysterieuze wijze verdwijnen. Tussen de gasten van dit jaar bevinden zich nogal wat nabestaanden
en vrienden die opzoek zijn naar de waarheid. Aan u en uw gezelschap de taak om in teamverband
het mysterie van het slot te ontrafelen.

Tijdens de avond zal het u aan niets ontbreken. Uiteraard is er gedacht aan muziek, zang, lach en
dans. Graaf Lodewijck staat bekend om zijn buitensporig gedrag en zijn wilde feestjes. Ook deze
avond wordt er vrolijk op los gefeest in het slot.
Deze spannende moordavond in barokke stijl is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Dit
maakt het concept tevens geschikt voor internationale gezelschappen.

Het geheim van de graaf, het plot
Mistsluiers onthullen een historisch landschap. Daar staat het slot. Een oud slot met een
geschiedenis die vele onopgeloste moordzaken verzwijgt. Graaf Lodewijck van Dijck de eerste liet
het slot bouwen in 1604. De betovergrootvader van Graaf Lodewijck van Dijck de vijfde was een
succesvolle zakenman die zijn fortuin heeft gemaakt in de VOC scheepshandel. Hij heeft echter niet
lang van zijn rijkdom kunnen genieten.

Graaf Lodewijck van Dijck de eerste zit in zijn bibliotheek. De geur van zijn thee verdrijft het parfum
van de dienstmeid. Mijn God, wat haat hij die lucht. Wat haat hij haar en haar familie. Haar
haarkleur maakt hem misselijk. Bleek rood krullend haar. Hij dwingt haar om het haar te verbergen,
maar alleen van haar parfum al wordt hij onwel.
Waarom moest zijn vrouw, gravin van Dijck, zo zwak zijn om voor hen te zorgen? De hele familie
van de dienstmeid bestond uit bastaards, dieven en moordenaars…. Hoe kon ze…..

Ontvangst
U wordt in barokke stijl ontvangen door onze acteurs. Door muziek en kledij waant u zich direct in
het baroktijdperk.
Rollenspel
Gedurende de avond voorzien de acteurs uw gezelschap van informatie. De opdrachten worden
begeleid door bijvoorbeeld een chirurgijn, herbergier of misschien zelfs wel een troubadour.
Optioneel: Verkiezing best geklede Freule en Jonkheer
Om het thema ook binnen uw gezelschap door te voeren, is het leuk iedereen in barokke kledij deel
te laten nemen. De best geklede Freule en Jonkheer worden door Graaf Lodewijck in de
ridderstand verheven. Feestvarken Producties kan eventueel kostuums of attributen voor u
verzorgen. P.O.A.
Entertainment en aanvullende catering
Naast het moordspel en diner, hebben wij ook entertainment en aanvullende catering voor u
beschikbaar (zie locatiebeschrijving). Hiermee kunt u de avond/dag uitbreiden tot een heus
historisch spektakel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Feestvarken Producties.
Voorstel Draaiboek
19:00 – 19:15
Ontvangst door Graaf Lodewijck van Dijck de 5e.
19.15 – 19.30
Het indelen van de gasten aan de tafels. Zij worden hiervoor uitgenodigd door
de acteur. (groepen kunnen in overleg met u worden samengesteld)
19:30 – 19:45
Legende van het Slot
20:00 – 20:15
Opdracht 1
20:30 – 21:00
Opdracht 2
21:15 – 22:00
Opdracht 3
22:15 – 22:45
Opdracht 4 – Presentatie oplossingen
22:45 – 23:00
Ontknoping van het mysterie en afsluiting avond

