
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Datum en inschrijving volgende evenement 
De datum van het volgende evenement is bekend. Op zondag 15 februari kun je weer je eigen 
personage spelen bij Artago. We hebben weer kunnen regelen dat we bij recreatiepark “de Meent” in 
Beusichem mogen zijn. De inschrijving is geopend. Je kunt jezelf inschrijven via deze link. Als je een 
nieuw personage wil spelen of nieuw bent bij Artago, kun je hier je personageformulier invullen. En 
bekijk nog eens rustig de website en het informatieboekje, zodat je weer weet hoe alles zit. 
 
Kostuum en karakterdag 
Op zondag 18 januari is de kostuum en karakterdag van Artago. Deze is van tien uur ’s ochtends tot 
vier uur ’s middags in Culemborg, aan de Prijsseweg 1f. Je mag er de hele dag zijn, maar dat hoeft 
niet. Je krijgt op deze dag hulp om je achtergrondverhaal voor je personage te bedenken, 
vaardigheden te kiezen en hulp bij het maken van (een deel van) je kostuum.  
Er komt iemand die veel kan met leer bewerken, om bijvoorbeeld een buidel voor aan je riem te 
maken voor je spullen. Er zijn een aantal naaimachines, waar we je kunnen helpen met grote delen 
voor je kostuum. Er liggen een aantal voorbeeld kostuums, maar er is ook ruimte om je eigen kostuum 
te ontwerpen.  
Je mag je ouders meenemen als zij het leuk vinden om te helpen. Bedenk wel dat je soms misschien 
even moet wachten voor je gebruik kunt maken van de naaimachine, maar gelukkig is er altijd wat 
anders te doen, zoals een ander helpen met zijn kostuum of nog wat extra’s verzinnen voor je 
personage. We vragen zo veel mogelijk mensen om hun resten stof aan ons te geven, zodat we deze 
dag gratis kunnen houden. Als je zelf nog een stof in huis hebt, neem deze dan mee. Zeker als je een 
bepaalde kleur voor je kostuum in gedachten hebt, wij kunnen namelijk niet beloven dat wij alles 
hebben dat jij wil.  
Tijdens deze dag zorgen wij voor limonade en thee. Lunch mag je zelf meenemen en kun je opeten 
wanneer jij trek hebt. 

 
Facebookpagina 
Een aantal van jullie heeft misschien facebook. Artago ook. Op onze pagina staan een aantal foto’s en 
je kunt hier berichten achterlaten voor elkaar of een vraag stellen aan andere LARP’ers die ook lid zijn 
van onze facebookpagina.  Kijk maar op https://www.facebook.com/groups/304156536446764/?fref=ts 
en wordt lid. 
 
Vaardigheidspunten 
Als je voor het eerst naar Artago gaat, krijg je 12 punten, waarmee je vaardigheden kunt kiezen. Deze 
staan in het informatieboekje. Maar hoe langer je leeft, hoe meer je weet en kan. Dat is in het echte 
leven zo en bij Artago ook. Daarom krijgt jouw personage 2 vaardigheidspunten per evenement. Deze 
kun je besteden aan vaardigheden uit het informatieboekje of je kunt ze sparen. Er zijn namelijk ook 
vaardigheden die je alleen kunt kopen als je er lessen in volgt tijdens het spel. Je krijgt dan een 
leermeester. Welke vaardigheden dit zijn kun je tijdens het spel ontdekken of lezen in dit boekje. Hoe 
meer lessen je volgt, hoe sneller je een vaardigheid leert. Je kunt dan 3 vaardigheidspunten per 
evenement krijgen in plaats van 2. 
Misschien heb je nog een vraag over LARP of over je personage en vaardigheden. Die vragen kun je 
ons stellen op de kostuum en karakterdag, maar je mag ook altijd een email sturen naar 
artagolarp@gmail.com 
 
LARP drank 
Veel LARP’ers drinken mede als ze ’s avonds bij een kampvuurtje zitten. Mede is een zoete 
honingwijn. De naam zegt het al een beetje, er zit alcohol in. Gelukkig is er een recept voor mede 
zonder alcohol, die wij graag met jullie delen en drinken. 
 
Wat heb je nodig: 

 1 liter water 

 5 eetlepels honing 

 1 kaneelstokje, 

 2 kruidnagels 

 1 appel 
 
Hoe maak je het: 

 Schil de appel, snij hem in 4 stukken en haal het klokhuis eruit. 

 Doe het water in de pan en leg de appel erin. Snij de appel in kleine stukjes, terwijl hij in het 
water ligt, zodat het sap uit de appel in het water komt.  

 Zet de pan met appel en water op het vuur en voeg 5 scheppen honing toe. Roer dit door tot 
het helemaal is opgelost.  

 Doe het kaneelstokje en de kruidnagel erbij en de deksel op de pan. 

 Laat dit een kwartier op het vuur staan, het beste is het als het water bijna kookt, maar niet 
helemaal. Hoe langer je dit op het vuur laat staan, hoe beter de smaak van kruidnagel en 
kaneel in het sap komt. 

 Zet een zeef in een andere pan en giet daar alles doorheen. Het sap zit nu in de andere pan, 
terwijl de grote stukken in de zeef blijven liggen. Druk op de appelstukjes met een lepel, zodat 
al het sap wat daar nog in zit bij het andere sap komt. De appel die over blijft kun je opeten, 
zorg wel dat je dan de kruidnagel en het kaneelstokje niet opeet. 

 Het sap kun je warm of koud drinken. 
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