Klar til mere ...?
Small Talk – Big Questions fortsætter den digitale detox!
Efter en forrygende sommer, hvor vi har fået så meget positiv feedback,
sender vi endnu et Small talk - Big Questions på gaden.
I den forbindelse vil vi gerne dele nogle af de skønne kommentarer, vi har
fået fra alle de mennesker, der har spillet Small Talk siden lanceringen ...
”Small Talk er et super godt samtalespil,
som sætter gang i tankerne uanset alder.
Vi tager det frem i klassen efter morgensang,
når vi samles i rundkreds på gulvet.”
” I dag starter 144 spændte unge i 8., 9., og 10. klasse
på Ølgod Efterskole. Og de skal bla. lære hinanden
bedre at kende ved hjælp af Small Talk.
Alle lærerne har modtaget et Small Talk, som de
bruger i undervisningen og derefter sætter
de Small Talk ud på spillehylderne i skolens
hyggestuer tæt ved værelserne, hvor de unge bor.
Så kan smalltalk’en fortsætte der.”

”Hvad vil det sige at være en god ven?” var ét
af de første spørgsmål, vi ﬁk i det helt nye
samtale-spil Small Talk – Big Questions.
Det kom der en god snak ud af rundt om bordet
i selskab med en veninde og 4 børn.
Der var helt klart enighed om at venskab handler
om tillid – og at man ikke må dræbe hinanden :)

”Hjemvendt fra en skøn skøn ferie, rige på hygge samvær og oplevelser. Vi havde taget en ny rejsemakker med i år – det fantastiske spil @smalltalkbq.
Vi er vilde med det. Det blev brugt på diverse
restauranter, ved pool’en og på de lange bilture.
Ja, de få gange vi ikke havde det med, spurgte
drengene efter det, og så måtte vi igang med selv at
ﬁnde på spørgsmål. Sikke nogle skønne samtaler vi har
haft og hvor har det været befriende at holde pause
fra iPads, telefoner og bare være sammen!”
”I går skete der noget vildt. Efter softice, æblekage og
rød sodavand var der dømt impulskøb i Bog&Idé.
Eller – impuls og impuls ... Jeg ledte efter dette
(billede af Small Talk), og da jeg fandt det ved kassen
købte jeg det uden at blinke. Derefter fandt Michael
og jeg en plads i skyggen, åbnede æsken og ”spillede”.
Sikke nogle vilde, vidunderlige, dybe, morsomme samtaler
der kom ud af det. Vi lærte mere om hinanden i løbet af
en time i skyggen, end vi har gjort i de fem år
vi har kendt hinanden ”

”Så har vi også fået spillet, alle taler om

Small Talk – Big Questions kan købes i Bog&Ide, Arnold Busck og i Games.
Vejl udsalgspris: 99,95 kr. Følg med på Instagram og Facebook.
#smalltalkbigquestions #smalltalkbq #smalltalk #bigquestions #games #spil #digitaldetox
For mere info:
Katja Bamberger Bro, FOCKSy – PR og marketing: 23419676, katja@focksy.dk
Nanna Grunwald, Grafisk design: 28708909, nanna@nannagrunwald.dk
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