
  

 

 

 

 

 

 

Beste kinderen en ouders.  

Wij hebben een korte nieuwsbrief voor jullie geschreven. Hierin staat de datum van het volgende 

evenement, de veranderingen in het spel, een tip voor je (zomer) kostuum en een vraag voor 

kinderen die de nieuwsbrief graag per post ontvangen. 

Veel leesplezier 

 
Datum en inschrijving volgende evenement 

Het volgende evenement van Artago is op zondag 5 juli 2015. Omdat het in de zomer bij de Meent 

vaak druk is, zullen we nu gaan spelen op het terrein van de tuinpiraat, aan de Rietveldseweg in 

Culemborg. Inschrijven kan nog niet, we zijn nog bezig om de site en het inschrijfformulier duidelijker 

te maken. Zodra de inschrijving open is krijgen jullie een email (of brief als je je adres doorgeeft). Dit 

zal ongeveer half mei zijn. Er is weer plaats voor dertig kinderen. 

Wat gaat er veranderen 

De vorige keer merkten we dat er veel kinderen heel veel willen vechten en er een paar kinderen zijn 

die dit minder leuk vinden. LARP is niet alleen maar vechten, maar vooral ook veel rollenspel. We 

hebben een verhaal bedacht waarbij we  het rollenspel en het vechten afwisselen. Eerst noemden 

we de volwassenen die meededen Monsters, nu noemen we ze figuranten. We hopen dat er 

hierdoor geen verwarring meer is dat de volwassenen altijd slecht zijn en verslagen moeten worden, 

maar dat ze er ook zijn voor rollenspel. 

Voor de magiërs gaat er ook iets veranderen. We werkten eerst met kaartjes die je af moest 

scheuren als je een spreuk deed. We merkten dat dit niet goed werkte en onduidelijk was, waardoor 

er soms teveel spreuken gedaan werden. De magiërs hebben nu een oplaadtijd. Als je een spreuk 

hebt gedaan moet je vijf minuten wachten voor je weer een spreuk kan doen, als je een hoger niveau 

hebt moet je drie minuten wachten. Als je magiër bent en je schrijft je in voor het evenement, zullen 

wij je de uitleg nogmaals sturen. 

Kostuumtip 

Het is altijd handig om een riem te dragen met een buidel voor je spullen en om een zwaard in te 

doen als je die hebt. Aan die riem kun je nog veel meer kleine spullen doen met een touwtje, die 

passen bij jouw personage. 

In de zomer is het heel lekker om je eigen fles drinken altijd bij je te hebben. Wij zorgen dat er altijd 

water en limonade is, maar als je niet steeds terug wil komen met een beker, kun je ook een fles 

vullen en aan je riem hangen. Met een lapje stof kun je heel eenvoudig een buidel maken voor je fles.  

 Knip een rondje uit dat iets groter is dan de onderkant van je fles 

 Knip een lap die iets hoger is dan je fles en zo breed dat hij ruim om je fles gerold kan 

worden.  

 Naai het rondje aan de lap.  

 Naai de lap aan elkaar. 

 Test of je fles erin past 

 Maak gaatjes in de bovenkant en rijg hier een touwtje doorheen. 

 Hang de fles met het touwtje aan je riem. Zorg dat het touw sterk genoeg is om de fles te 

dragen als je ermee rent en loopt. 

Post van Artago 

Je ouders krijgen nu steeds email van Artago, maar het is natuurlijk nog leuker om zelf post te 

krijgen. Als je het leuk vindt, zorgen wij dat je een uitnodiging voor het evenement per post krijgt en 

af en toe een nieuwsbrief. Als je dat wil, dan hebben we je adres nodig. Stuur dan een email met je 

naam en adres naar artagolarp@gmail.com. Dan ontvang je binnenkort post in je brievenbus. 

Meer LARP voor de oudste kinderen 

Artago werkt samen met Expiatio, een LARP vereniging voor jongeren van 12-18 jaar. Voor de oudste 

kinderen van Artago dus super leuk. Zij hebben nog plaats voor spelers op hun volgende evenement, 

dat is al volgende week! Dit is op zaterdag 2 en zondag 3 mei en voor de echt fanatieke kinderen kun 

je op vrijdag 1 mei al komen.  Als je je voor 29 april inschrijft betaal je €55,-. Meer informatie kun je 

vinden op www.expiatio.nl. Daar kun je je ook inschrijven. 
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