
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Het evenement is alweer bijna een maand geleden. Alles is weer gewassen, opgeruimd en klaar voor 
een nieuw evenement. Er zijn nog een paar gevonden voorwerpen, dus als je iets mist, stuur dan een 
email naar artagolarp@gmail.com. We hebben al jullie opmerkingen uit de evaluatieformulieren 
gelezen en zijn heel blij dat jullie het leuk hebben gehad en ook eerlijk opschrijven wat wij kunnen 
verbeteren. Met het verbeteren zijn we nu druk bezig. Natuurlijk zijn we ook al bezig met het verhaal 
voor het volgende evenement, maar dat blijft nog even geheim. 
 
 

Ontvangen Feedback: Artago Playtest 2 
Wij willen iedereen bedanken voor de tijd die jullie hebben genomen voor het geven van feedback. 
Het helpt ons Artago te professionaliseren en beter op de kinderen en ieders wensen af te stemmen. 
 

Namens de organisatie 

Bedankt! 
 
Hierbij nog enkele belangrijke punten welke aan de hand van het evaluatieformulier naar voren zijn 
gekomen: 

 De evenementen zullen blijven plaatsvinden op zondag. Dit met de reden dat de grote 
meerderheid van de deelnemers op de zaterdag andere activiteiten hebben. 

 Spel zal in de toekomst anders aan de deelnemers worden aangeboden, zodat het voor elke 
deelnemer leuk blijft. Zo gaan wij deelnemers welke minder geïnteresseerd zijn vechten ander 
soort spel aanbieden, bijvoorbeeld meer handel/magie en/of genezing. Voor de deelnemers 
welke juist geïnteresseerd zijn in het vechten blijft er natuurlijk genoeg meer dan genoeg leuk 
spel over! 

 Uit de enquête kwam er naar voren dat er geen behoefte is aan een ouderavond. Mocht u 
vragen of tips hebben dan kunt u deze altijd per mail naar ons sturen.     

 Spelersmaximum: Wij hebben besloten om aankomend evenement nogmaals een maximum 
van 30 spelers aan te houden. Dit met de reden dat wij kwaliteit  boven kwantiteit willen 
bieden. Daarnaast gaan wij de voorinschrijving een week eerder sluiten. Ten eerste omdat wij 
u willen stimuleren eerder in te schrijven. Daarnaast hebben wij als organisatie hierdoor  
vroegtijdig een beter inzicht  hoeveel eten/materiaal wij moeten regelen voor het evenement).     
  

Fantasyworlds 
Op zaterdag 28 en zondag 29 maart zal Artago ook te vinden zijn op Fantasyworlds. Dit is een 
fantasybeurs (dus geen evenement) in Duinrell. Artago heeft hier een Arena, waar je lekker kunt 
vechten en een plek waar je alchemie vaardigheden kunt uitproberen. Maar er zijn naast Artago vele 
diverse activiteiten! Iets voor het gezin?  Voor meer informatie zie: www.fantasyworlds.nl  

 
Expiatio introquest (12+) 
Op zaterdag 29 maart organiseert Expiatio een gratis Introquest voor nieuwe spelers in Bilthoven.  
Expiatio is een LARP-vereniging voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Ben jij al 12 jaar of ouder en lijkt je 
het leuk om hier aan mee te doen?  Schrijf je dan in via www.expiatio.nl of zie de bijlage voor meer 
informatie.   

 
Kostuumtips 
Wij als organisatie hebben genoten van de vele mooie harnassen, kostuums, lenzen en schmink die 
wij al bij een tweede evenement voorbij zagen komen. Ben je van plan het volgende evenement ook 
te komen? Dan geven we hier aantal tips om een gaaf kostuum te maken!  

 Draag een zwarte joggingsbroek of een andere katoenen broek op het evenement. Een 
spijkerbroek past niet in een middeleeuwse setting en valt daardoor juist heel erg op. 

 Tabberd: Dit is een stuk stof wat gedragen wordt over het hoofd, zie bijvoorbeeld deze link. 
Met behulp van textielverf kun je de tabberd heel eenvoudig leuker maken. 

 Draag een riem. Hier kun je een buidel en een wapenhouder aan hangen, maar ook andere 
voorwerpen die bij jouw personage passen.  

 Een monnikspij , dit staat vooral leuk bij magiërs en alchemisten. Hier kun je nog laagjes 
overheen doen om het meer bij je personage te laten passen.  

 Speel je een Elf? Elven hebben vaak lange oren,  speel je een dwerg? dwergen hebben 
vaak baarden. Zo is er bij verschillende personages iets te bedenken om het wat echter te 
maken.  

 Wil je spullen aanschaffen? Wij raden ArrrFantasy (http://www.arrrfantasy.nl/) aan. Dit is een 
webshop. Artago mag ook altijd spullen lenen van ArrrFantasy en de kleding die gehuurd 
wordt komt daar ook vandaan. De spullen die je daar bestelt kunnen dus gemakkelijk 
meegenomen worden naar een evenement van Artago.  

 

 
Tot slot! Onze Facebookpagina  
Een aantal van jullie heeft misschien Facebook. Artago ook! Op onze pagina staan een aantal foto’s, 
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! 

Nieuwsbrief maart 2015 
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