
Escape 
the climate!

Ontsnap jij aan het 
veranderende klimaat? 

Ontdek het zelf! Speel ‘m helemaal gratis en meld je snel aan.
I.v.m. Corona alleen toegankelijk voor huishoudens tot maximaal 4 personen.

20 minuten  
spanning  
en avontuur

Beperkt aantal plaatsen, reserveer  

met jouw huishouden vóór zaterdag  

5 september. (Voorlopig) Exclusief  

voor geselecteerde straten in Zwolle.

Stadshagen: donderdagavond en zaterdagochtend 10 en 12 september.

Wipstrik: vrijdagavond en zaterdagmiddag 11 en 12 september. 

Kijk op https://www.thegreatescape.info/Climate-Escaperoom-2050  

of jouw straat erbij staat. RESERVEER SNEL, WANT OP IS OP.

Reserveer nu! 

info@thegreatescape.info  |  www.climate-campus.nl/escaperoom2050  |  T. 038-2022646

In samenwerking met Climate Campus en The Great 
Escape presenteert gemeente Zwolle vanuit het 
Europese CATCH-project een next level mobiele 
escaperoom die neerstrijkt in Stadshagen en Wipstrik.
 
Het is 2050. Burgemeester Peter Snijders kondigt 
de noodsituatie af. Samen met maximaal 3 andere 
huisgenoten ga je koortsachtig op zoek. Binnen 20 
minuten moet je de oplossingen vinden. Alleen dan 
kun je ontsnappen aan niet eerder vertoonde acute 
noodsituaties, ontstaan door klimaatverandering. 

Zwolle, september 2020 



Weten jullie snel  
de juiste besluiten  
te nemen? 

Wat kan je  
verwachten:

Speel gratis een 
escaperoom en leer  

van het klimaat!

Je ontdekt dingen die je nooit hebt geweten en die jouw toekomst compleet kunnen veranderen! In een kort en krachtige beleving zorgen jij en je team dat je nog extremere weercalamiteiten overleeft binnen de ultrakorte tijd die  je hebt voor jullie missie.
 Gratis escaperoom 

  (Voorlopig) Exclusief voor huishoudens van geselecteerde 

straten in Stadshagen en Wipstrik

  Coronaproof meedoen met max. 4 personen uit een huishouden 

 Een spannende beleving waarin je leert van het klimaat

 Goed verhaal en breinkrakers tijdens de game

 Ultrakort, maximaal 20 minuten

 Minimale leeftijd 8 jaar (onder begeleiding volwassene)

Hou je van escapen, spanning 

en wil je op een leuke manier 

meer leren over het klimaat?

Meld je dan snel aan met maximaal 3 huisgenoten, 

zorg dat je goed bent uitgeslapen en wees scherp 

en alert. Beperkt aantal plaatsen. 


