
In de tussentijd… 
Het eerste evenement zit erop. Zowel voor jou als voor je personage betekent dit niet dat je stil hoeft 
te zitten. Want, ook op Artago staat de tijd niet stil. 
Tijdens het evenement verblijft je personage in Sheval, de plek waar we gespeeld hebben. Daar kan 
je een aantal dagen blijven, maar daarna moet je weer verder reizen. Je wordt vanzelf weer 
uitgenodigd voor het volgende evenement. Dit doen we zo, omdat het verhaal anders niet echt klopt. 
Als je drie maanden in Sheval zou zijn gebleven, zou je op het tweede evenement al veel meer 
moeten weten en kunnen, en dat is niet zo. Daarom mag je zelf bedenken wat jou personage in de 
tussentijd doet. Dit kan gewoon zijn dat je terug gaat naar je familie en dat er niks bijzonders gebeurt. 
Je mag ook kleine bijzonderheden bedenken. Waarom klein? Omdat je niet kunt zeggen dat je in de 
tussentijd naar een andere leermeesterplek bent gegaan en daar alles hebt ontdekt wat er te leren 
valt. Of dat je een diamant hebt gevonden waardoor je onsterfelijk wordt. Bedenk dat de tussentijd er 
is om je in te leven in je personage en niet om dingen in te bereiken, dat doe je tijdens de 
evenementen. 
 
Achtergrondverhaal 
Je hebt vast wel een beetje nagedacht waar je personage vandaan komt, waarom je bent zoals je 
bent en wat je hebt meegemaakt. Van sommige kinderen hebben we een verhaal gehad bij de 
inschrijving, maar van lang niet iedereen. Als je het leuk vindt, dan mag je dit opsturen naar 
artagolarp@gmail.com. Soms kunnen we met jou achtergrondverhaal iets leuks voor je doen tijdens 
het evenement, dat kan ook het verhaal over de tussentijd zijn. 
 
Kostuum en karakter 
Omdat het soms best lastig is om je achtergrondverhaal te bedenken en je vaardigheden te kiezen, 
willen wij daarmee helpen. Dat kan per email, maar elkaar echt zien is veel leuker. In januari komt er 
een kostuum en karakterdag. Op deze dag zijn er mensen van Artago mee komen denken over jouw 
personage, maar ook mee kunnen helpen met je kostuum. Een kleine verandering maken of juist een 
groter ontwerp maken, we gaan kijken wat er lukt om jou mee te helpen.  Je krijgt nog een email over 
wanneer dit is en wat we precies gaan doen. 
 
Gevonden voorwerpen 
Na het evenement hebben wij maar 1 ding gevonden waarvan we niet weten van wie dit is. Het is een 
rode stof met punten, waarschijnlijk een kraag. Als deze van jou is, mag je een email sturen naar 
artagolarp@gmail.com.  
 
Artago kan groter 
Er waren afgelopen evenement 12 kinderen. Dat was super gezellig, maar we zouden het leuk vinden 
als er meer kinderen bij zijn. Als je nog vrienden, buurkinderen, neefjes of nichtjes hebt die Artago leuk 
kunnen vinden, vertel ze er dan vooral over en laat ze naar de website www.artago.nl gaan.  
 
Midwinterfair 
Op zaterdag 6 en zondag 7 december is er een midwinterfair in het Archeon in Alphen aan de Rijn. 
Hier zijn activiteiten en kraampjes uit de middeleeuwse tijd en je kunt er leuke dingen kopen voor 
LARP. Ook organiseert Artago, samen met LARP vereniging Expiatio, korte LARP queesten. De 
midwinterfair is niet alleen voor LARPers leuk, maar voor iedereen die houdt van een middeleeuwse, 
magische sfeer met mooie muziek. 
 
Als je nog een vraag hebt mag je altijd een email sturen naar artagolarp@gmail.com. 
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