
 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief kun je lezen hoe je je in moet schrijven voor Artago en krijg je een uitnodiging van 
de koning. Dit is de introductie van het verhaal, zodat je ongeveer weet wat we gaan doen bij het 
evenement. 
 
De inschrijving is geopend 
Het volgende evenement van Artago is op zondag 5 juli van ongeveer 10.00-16.00 uur. We hebben 
het terrein van de Tuinpiraat aan de Rietveldseweg 27-29 in Culemborg. Je kunt je nu inschrijven op 
de website www.artago.nl op de pagina inschrijven. Zodra we ook je betaling van €15,- hebben 
ontvangen ben je ingeschreven. Hiervan krijg je via de email een bevestiging. Er kunnen maximaal 30 
kinderen meedoen, dus schrijf je snel in, want vol=vol. 
Het inschrijfformulier ziet er iets anders uit dan de vorige keer. We vragen je nu ook gelijk om de naam 
van je personage en bij een nieuw personage om de vaardigheden die je wil kunnen. Zo hoef jij maar 
één formulier in te vullen en hebben wij een beter overzicht.  
 
Jouw personage 
Iedereen speelt weer zijn eigen rol in het verhaal dat door ons bedacht is. Het leukste is als je 
hetzelfde personage als de vorige keer speelt. Je hebt met het vorige evenement twee punten 
verdiend voor je personage, waarmee je nieuwe vaardigheden kunt kopen of ervoor kunt sparen. Als 
je een nieuw personage start, dan begin je weer met twaalf punten.  
 
Het spel 
Het verhaal speelt zich deze keer niet af in het dorp Sheval, maar we bewandelen de moeilijke weg 
naar een toernooiplaats, waar er belangrijke personen gekozen worden voor het dorp en we gilden 
moeten oprichten. Er moet dus meer met elkaar worden samengewerkt, maar jullie krijgen wel de 
kans om dit op je eigen manier te doen. Het kan zeker geen kwaad om nogmaals het informatieboekje 
te lezen om te weten wat je vaardigheden precies zijn. 
 

 
Uitnodiging 
 
Geachte bezoeker van het dorp Sheval, 
 
Zoals u weet is het dorp Sheval een belangrijke plek voor Artago. Kinderen leren hier 
hoe ze de wereld moeten beschermen tegen allerlei kwaad. Helaas hebben wij in het 
koningshuis gemerkt dat deze plek de laatste tijd niet goed georganiseerd wordt en het 
onduidelijk is wat  er gedaan kan worden. Dit betreur ik zeer, want ik gun mijn 
onderdanen het allerbeste. 
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Samen met mijn raadsheren en zoon heb ik een besluit genomen over hoe wij jullie het beste 
kunnen helpen om Sheval weer de belangrijkste en sterkste plek te maken, zoals het hoort 
te zijn. Er zullen gilden worden opgericht:  
 Een beschermersgilde, voor eenieder die het zwaard goed kan hanteren. 
 Een alchemistengilde, voor ieder die kan omgaan met kruiden of dranken. 
 Een magiërsgilde, om te leren hoe deze kracht gebruikt kan worden. 
 Een genezersgilde, voor eenieder die kan genezen of dit wil leren. 
 Een ambachtengilde, zodat jullie kwaliteiten in het bewerken van materialen en 

maken van voorwerpen hier kan plaatsvinden en handelaren weten waar ze naar toe 
moeten. 

 
Voor elk gilde zal er een gildemeester verkozen worden onder jullie. Om te ontdekken 
welk gilde bij u past kunt u deelnemen aan queesten en praten met gildeleiders uit andere 
dorpen. Deze gildeleiders hebben veel ervaring en zullen u op deze dag meer uitleg geven 
over hoe een gilde werkt. 
 
Om deze dag een feestelijk tintje te geven zal er een toernooi worden georganiseerd 
waarvoor u zich op de dag zelf kan inschrijven. Mijn zoon, Prins Valdemar, zal hierbij 
aanwezig zijn.  
 
Ik hoop van harte dat u op deze uitnodiging zult ingaan. De festiviteiten zullen 
plaatsvinden bij de bossen ten oosten van Transformanie. Mijn zoon en alle gildeleden 
willen u graag ontmoeten op deze bijzondere dag. Ik wens u allen een voorspoedige reis. 
 
Hoogachtend, 
Koning Leander Artagon 
 
 
 
 
 

 

 

 


