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Voor	  de	  zesde	  keer	  in	  een	  jaar	  tijd	  organiseert	  de	  pinxi	  de	  Europaquiz!	  

	  

36	  spelers	  en	  meertalige	  vragen,	  de	  oplossing	  om	  het	  publiek	  vertrouwd	  te	  maken	  
met	  de	  moeilijkste	  onderwerpen	  en	  om	  zelfs	  het	  meest	  passieve	  publiek	  warm	  te	  

maken!	  Een	  reeks	  voor	  Civatel.	  

	  

Hoe	  communiceren	  over	  de	  vragen	  die	  Europa	  doet	  rijzen?	  	  

Door	  een	  gebruiksvriendelijk	  spel!...	  nu	  in	  3D	  !	  

Dat	  is	  de	  piste	  die	  de	  Belgische	  vertegenwoordiging	  bij	  de	  Europese	  Unie	  bewandelt	  om	  
Europa	  door	  middel	  van	  een	  spel	  “bekend	  te	  maken”,	  om	  de	  burgers	  van	  de	  27	  lidstaten	  
met	  elkaar	  te	  laten	  kennismaken!	  

	  

Geografie,	  lokale	  anekdotes,	  fases	  van	  de	  Europese	  constructie,	  …	  niets	  ontsnapt	  aan	  de	  
meer	  dan	  500	  vragen	  van	  de	  database!	  

	  

de	  pinxi	  heeft	  zijn	  interactief	  theater,	  argoGroup	  lite™,	  ontwikkeld	  zodat	  36	  spelers	  
gelijktijdig	  een	  antwoord	  kunnen	  geven	  op	  de	  vragen	  die	  worden	  gesteld!	  

Een	  meerkeuzevragenlijst	  tegen	  de	  tijd,	  met	  3	  buzzerknoppen	  zodat	  iedere	  deelnemer	  
zijn	  kennis	  kan	  etaleren.	  	  

Het	  spel	  staat	  onder	  leiding	  van	  de	  p!nx,	  een	  van	  de	  digitale	  poppen	  van	  de	  hand	  van	  de	  
pinxi,	  en	  van	  een	  spelleider	  van	  vlees	  en	  bloed!	  

Deze	  laatste	  heeft	  een	  specifiek	  controlescherm	  waarmee	  hij	  in	  real	  time	  elke	  deelnemer	  
kan	  volgen:	  de	  spelleider	  verandert	  in	  een	  “sportcommentator”	  en	  houdt	  er	  gedurende	  
het	  hele	  spel	  de	  spanning	  zo	  goed	  mogelijk	  in.	  

Het	  hele	  spel	  door	  zien	  de	  deelnemers	  op	  het	  scherm	  de	  meerkeuzevragen,	  de	  
antwoordmogelijkheden	  en	  de	  wegtikkende	  tijd	  …	  Aan	  de	  hand	  van	  kleuren	  zien	  ze	  of	  
hun	  antwoorden,	  en	  die	  van	  hun	  tegenstanders	  juist	  zijn.	  

Aan	  het	  einde	  van	  het	  spel	  volgt	  de	  apotheose	  met	  het	  digitale	  podium,	  waarop	  de	  beste	  
drie	  spelers	  “plaatsnemen”.	  
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De	  laatste	  quiz	  vond	  plaats	  in	  het	  Europees	  dorp	  tijdens	  de	  Belgische	  nationale	  feestdag	  
op	  21	  juli.	  Enkele	  honderden	  spelers	  hebben	  deelgenomen	  aan	  de	  meest	  bezochte	  
animatie	  op	  het	  Koningsplein	  te	  Brussel.	  

	  

Het	  Europees	  dorp	  had	  voordien	  ook	  al	  zijn	  tenten	  opgeslagen	  in	  Brussel-‐Bad,	  tijdens	  de	  
Tall	  Ships	  Race	  in	  Antwerpen,	  …	  en	  natuurlijk	  op	  de	  opendeurdagen	  van	  de	  Europese	  
Unie	  in	  het	  Berlaymontgebouw	  op	  9	  mei,	  bij	  de	  herdenking	  van	  de	  ondertekening	  van	  
het	  oprichtingsverdrag	  van	  de	  Europese	  Gemeenschap.	  

Technische	  nota:	  

Het	  systeem	  werkt	  met	  het	  interactief	  systeem	  voor	  groepen,	  argoGroup™,	  in	  een	  “lite”	  
versie.	  

Dankzij	  deze	  unieke	  installatie	  kunnen	  de	  36	  spelers	  van	  de	  Euroquiz	  gelijktijdig	  
worden	  opgevolgd.	  Deze	  modulaire	  en	  mobiele	  infrastructuur	  is	  ontworpen	  op	  basis	  van	  
de	  ervaring	  van	  de	  pinxi	  met	  het	  grote	  publiek,	  waardoor	  ze	  kon	  worden	  opgesteld	  op	  
de	  meest	  uiteenlopende	  plaatsen,	  zoals	  openbare	  gebouwen,	  buitententen,	  boten,	  …	  	  

De	  installatie	  is	  uitgerust	  met	  vandalismebestendige	  barrières	  die	  bestand	  zijn	  tegen	  de	  
druk	  van	  het	  publiek	  op	  feestelijke	  evenementen.	  

De	  spelleider	  kan	  op	  zijn	  controlescherm	  de	  score	  en	  de	  antwoorden	  van	  elke	  speler	  
nauwkeurig	  opvolgen.	  

argoGroup	  lite™	  bevat	  heel	  wat	  voordelen	  in	  vergelijking	  met	  oplossingen	  met	  “IR-‐
afstandsbediening”	  die	  de	  klanten	  voordien	  gebruikten:	  

-‐ stevig;	  

-‐ diefstalbestendig;	  

-‐ gemakkelijke	  toegang,	  zoals	  een	  televisiespel;	  

-‐ gebruiksvriendelijker.	  

De	  installatie	  met	  36	  plaatsen	  wordt	  in	  2	  uur	  tijd	  opgebouwd.	  

	  

Beschikbare	  media:	  

Foto’s	  en	  video	  van	  de	  installatie.	  

	  

Contact:	  	  

Philippe	  Chiwy	  	  

phil@depinxi.be	  

Tel.:	  +32	  2	  245	  75	  01	  


