Wat voor type spel is het?
Waarom Kwintetten?
Dit spel is opgebouwd uit twaalf sets
van elk vijf kaarten. Elke kaart staat
voor een levensgebied. Deze vijf
levensgebieden vormen de grondslag
van het spel:

Het
Het
Het
Het
Het

Geestelijk Leven
Culturele Leven
Rechts- Leven
Economische Leven
Natuurlijk Leven

Kwintetten is een gezelschapsspel voor
mensen vanaf 16 jaar, dat het beste gespeeld
kan worden met een groep van 3 tot 7
personen.
N aast het spelplezier worden de spelers
inhoudelijk uitgedaagd; daarbij gaat het om
het ontwikkelen van een bredere kijk op
duurzame ontwikkeling. Dit spel is gemaakt
vanuit de overtuiging dat bijvoorbeeld een
financiële crisis alleen opgelost kan worden
vanuit een samenhangende kijk op natuur,
economie, de rechtsstaat, cultuur en spirituele
ontwikkeling.

De mens, geplaatst tussen hemel
(geest) en aarde (natuur), is actief
op het vlak van economie, recht en
cultuur.

Het spel bestaat uit drie rondes, die kunnen
worden gekarakteriseerd als respectievelijk
r ove n , r u ile n e n a ssocië r e n of
samenwerken. Ronde één is vergelijkbaar met
h e t t r a dit ion e le k w a r t e t t e n .

Kwintetten gaan spelen?

Het nodigt uit tot gesprek en onderzoek, en
kan een rol spelen in ontwikkelingsstappen
van organisaties en instellingen. Het spel
leent zich goed voor educatieve doeleinden, in
de hoogste klassen van het voortgezet- en in
het hoger onderwijs.

Er kan een workshop met
spelbegeleiding, verhaal over
vernieuwende economie en gesprek
worden aangevraagd.
Het spel kan voor 1 0,70 per stuk
worden besteld ( incl. BTW en
verzendkosten) door een mail te sturen
naar info@keerpuntproducties.nl met
vermelding van adresgegevens.
Vervolgens worden spel en rekening
verstuurd.

Het spel is ontwikkeld door:
Jan Saal, Jan Roelofs en Bart Keer
Vormgeving: Keerpuntproducties
Rechten: Helecon CV
Voor vragen of bestellen:

www.keerpuntproducties.nl
06 28937947 (Bart Keer)

