
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Inleiding 
Momenteel zijn wij hard bezig met de voorbereidingen van het eerstvolgende evenement welke 
hoogstwaarschijnlijk plaats zal vinden op 15 februari bij recreatiepark de Meent  in Beusichem. Houdt 
hiervoor de website www.artago.nl in de gaten! 
 

Karakter-knutseldag 18-01-2015 
Op weg naar het evenement willen wij je graag helpen met het maken van het pakje voor jou 
personage en het uitwerken van je achtergrondverhaal. 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. Lunchpakketje mag je zelf meenemen en 
kun je opeten wanneer jij trek hebt. Wij zorgen voor voldoende limonade en wat lekkers tussendoor! 
 
Wat kan je van deze karakterknutseldag vanuit onze kant verwachten? 
Afhankelijk van jou wensen (wil je je personage verder uitwerken of wil je zelf een kostuum maken) ga 
je zitten met iemand die al enige tijd LARP’t. Aan de hand van jou ideeën op papier gaan wij jou pakje 
uitwerken en op maat maken. 
 
Stof voor mijn pakje: Waar haal ik dat vandaan? 
Utrecht staat in de LARP wereld bekend voor één van de laatste stoffenmarkten. Hier kunt u elke 
zaterdag in de Breedstraat te Utrecht van 8:00-13:00 terecht voor alle stoffen. 
 
Kom je ook?  
Schrijf je dan in via http://www.artago.nl > inschrijven, zo weten wij met hoeveel mensen wij moeten 
vragen om jou te helpen! En vergeet niet: 

 18 januari, Prijsseweg 1F van 10.00 – 16:00.   

 Vergeet niet zelf je lunchpakketje pakketje mee te nemen  

 Vergeet niet zelf stof voor je pakje mee te nemen 
 
Willen je vrienden ook mee naar het eerstvolgend evenement? Nodig ze dan ook uit voor de karakter-
knutseldag!    
 

 

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! 
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