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« Fun Challenge Cliärref »

Am Kader vun der Fun Challenge Cliärref haten d’Equipen d’Aufgab eng
3D-Maquette (Architekte-Maquette) ze erstellen déi hire Wonsch
vun deem wat an hiren Aan an der Gemeng feelt,
esou konkret ewéi méiglech duerstellt.

EQUIPE: SChaCKFaMMeDToP
Thema MAQUETTE: MOBILEN ESCAPE ROOM
Gléckwonsch, dir hutt eist ‘Escape Maquette Spill’ erfollegräich gepackt !
Eise Wonsch fir d’Gemeng Cliärref ass ee mobillen Escape Room.
Dësen befënnt sech an engem alen Schëffscontainer, sou dass en mam Camion vum der Gemeng kann
transportéiert ginn. Als éischt wëllen mir eech kuerz beschreiwen, wéi mir op d’lddi komm sinn een mobillen
Escape Room ze maachen. Zum engen wollte mir ee Projet, deen fir een méiglechst breeden Public zougänglech
ass. Zum aneren wëllen mir, dass den Projet individuell zu eiser Gemeng passt. Ausserdeem hunn mir eis iwwerluecht, eppes mobilles ze bauen, well dëst méi einfach ass ze realiséieren. Sou kann een nämlech d’Käschten
vun der lnfrastruktur spueren an zousätzlech huet een den Virdeel, dass den Escape Room kann transportéiert
ginn.
Mat eisem Escape Room wëllen mir de Leit d’Gemeng Cliärref op eng spannend an spilleresch Aart a Weis
presentéieren. Den Escape Room besteet aus Rätselen iwwer d’Geschicht, d’Gebaier an kulturell Eventer aus
eiser Gemeng. D’Thema vum Escape Room kann ëmmer rëm geännert ginn, fir dass d’Leit en méi oft spillen
kënnen.
Eisen Escape Room soll eng flott Aktivitéit sinn fir Touristen an awer och fir Leit vun hei, déi hier Gemeng wëllen
besser kenneléieren. Eisen Escape Room kann vun allen Alterskategorien gespillt ginn. Duerch eise Projet
wënschen mir eis, dass den Zesummenhalt an der Gemeng gestäerkt gëtt an eng Méiglechkeet fir een flotten
Austausch ënner Jonken ze schafen.
Well den Container mobil ass, kann een eisen Escape Room all puer Wochen an een anert Duerf stellen. Wann
een gréissert Event (zum Beispill d’Braderie) an der Gemeng stattfënnt, kann een den Container och heihin
stellen. Virdeel vum Container ass ausserdeem, dass een keen Gebai brauch an soumat dës Käschten spueren
kann.
Mir hunn laang iwwerluecht wéi mir eise Projet am beschten ais Maquette kënnen duerstellen. Ais éischt wollten
mir den Escape tel quel nobauen. Dunn kruten mir d’lddi eis Maquette ebenfalls an Form vun engem klengen
Escape Room Spill ze bauen. Den Mëttelpunkt vun eiser Maquette ass den Container, deen mir mat engem
3D-Drucker geprint hunn.
Fir ze verbildlichen, dass d’Thema vun eisem Escape Room eis Gemeng ass, hunn mir eis 3 Gebaier
rausgesicht an nogebaut: den Cube mam Luc Reuter fir den kulturellen Aspekt, d’Schlass als kulturellt Häerzstéck vun Cliärref an d’Abtei mam Frère Henri, deen eis Scouten sait Joren begleet. Op eiser Maquette ass een
selwer gebauten Camion mat engem Kran, fir ze weisen, dass den Container mobil ass. D’Duerfschëlder sollen
ebenfalls weisen, dass mir den Escape Room vun Duerf zu Duerf transportéieren kënnen.

Texter si vun den Equippe selwer geschriwwen.

