
Van tevoren: 
- Zorg voor leuke prijsjes. Want een muziekbingo maakt het nog leuker als je niet alleen kan 

swingen, maar ook coole prijsjes kan winnen. 
- Hang de playlists kriskras door de ruimte. Als er een nummer gespeeld wordt moeten de 

feestgangers al dansend het nummer op de speellijsten checken. 
- Geef iedereen van tevoren een bingo kaart en… iets waarmee ze de bingo getallen kunnen 

doorstrepen. 
- Regel een device/apparaat waarop je de muziekbingo kan afspelen. De muziekbingo is te 

vinden op spotify.   
 

https://open.spotify.com/playlist/1lJ40IdelFKmKBp15GDhyy  

- Regel eventueel nog twee extra devices voor de after party. 
- Versier de dansruimte, eventueel discolichten en… gaan! 

 

It’s bingo time 
- Zet de spotify muziekbingolijst aan en maak gebruik van de shuffle knop. Zo weet niemand 

welk nummer erna gaat komen. 
- Eén persoon (of twee) is de strenge doch rechtvaardige jury en moet aanstrepen op de 

aftekenkaart welke liedjes er zijn geweest. Is er een bingo gevallen dan kan de jury 
controleren of dit inderdaad klopt. 

 

Silent Disco 
- De playlist is te horen op één kanaal. Op dit moment staan alle hoofdtelefoons van de Silent 

Disco op datzelfde kanaal. Mocht je na afloop nog lekker verder willen swingen in de after 
party dan kan je de andere kanalen gebruiken met de andere devices/apparaten, 

 

Snelle starter (Optioneel) 
- Laat iedereen aan de kant beginnen. 
- De jury laat 30 sec (of 1 minuut) van een liedje horen. Kijk op de playlist welk nummer bij het 

liedje hoort.  
- Voorbeeld: Ik ga zwemmen – Mart Hoogkamer is nr 1. Heb je nummer 1 op je kaart staan 

dan mag je nummer 1 doorstrepen en mag je de dansvloer op. 
- Als iedereen op de dansvloer staat, dan worden hele nummers gedraaid. 

 

Prijzen 
Pechprijs = Wie mag pas als allerlaatste de dansvloer op? Die is de grootste pechvogel, maar wint wel 
de pechprijs! 
1 rijtje = prijs 
2 rijtjes = prijs 
3 rijtjes = prijs 
Volle kaart = hoofdprijs 
 
Maar ook: 
Prijs voor beste zanger of valse zanger 
Prijs voor beste danser of “de-houten-klaas award” 
 

Duur 
Merk je dat de bingo wat vaart kan gebruiken, klik dan gewoon wat eerder het volgende liedje aan. 
 
 

Muziekbingo - speeltips 

https://open.spotify.com/playlist/1lJ40IdelFKmKBp15GDhyy

