
 

 

 

 

 

 

 

Datum en inschrijving volgende evenement 
Op zondag 5 maart is ons volgende evenement, 
Artago 8. De inschrijving zal op vrijdag 20 januari 
rond 20.00 open gaan. In verband met 
verbouwingen bij de Meent zijn wij genoodzaakt 
een ander terrein te gebruiken. We hebben we 
besloten dat voortaan onze evenementen 
plaatsvinden in Austerlitz. Let op, de vorige keer 
zaten we binnen enkele uren vol. Er kunnen 
maximaal 45 kinderen meedoen. Er is ruimte voor 
maximaal 10 nieuwe spelers, de andere plaatsen 
zijn voor spelers die al eerder geweest zijn. Als 
we vol zijn kom je op de reservelijst. De prijs voor 
kinderen is € 21,-, voor figuranten € 8,- en voor 
figurant in opleiding € 13,- 
 
 
Toelichting prijsverhoging 
Zoals hierboven te lezen is, gaan onze prijzen in 2017 omhoog. Deze prijsstijging is fors, maar 
onoverkomelijk. Helaas zijn de verbouwingen bij de Meent van dusdanige aard dat wij hier geen 
LARP-evenementen meer kunnen organiseren. Dit terrein mochten wij altijd gratis gebruiken. Wij 
hebben geen ander terrein in de buurt kunnen vinden met dezelfde voorzieningen en buitenruimte 
waar geen of weinig kosten aan zijn verbonden. Het terrein in Austerlitz is afgelopen zomer goed 
bevallen en relatief goedkoop. Toch betekent dit een forse stijging in onze vaste lasten. Deze 
prijsverhoging is nodig om deze kosten op te kunnen vangen en als stichting een gezonde financiële 
situatie te behouden. Wij hopen dat dit geen reden zal zijn om niet meer deel te nemen, we doen ons 
uiterste best om het zo goedkoop mogelijk te organiseren. 
  
 
Terugblik Artago 7 
Bij Artago 7 waren er bijna 90 deelnemers! De helft kinderen, de andere helft vrijwilligers, figuranten 
en spelleiders. Het was even hard werken voor ons, maar het was zeker een geslaagde dag. Voor 
sommigen was het spel even lastig, want het verhaal van de Zwarte Lelie is afgelopen en het nieuwe 
verhaal is natuurlijk niet gelijk duidelijk. De komende evenementen zullen jullie steeds meer geheimen 
ontrafelen en zal alles duidelijker worden. Wij als spelleiders zullen er ook meer op letten dat we ook 
plot schrijven dat wat makkelijker is om aan mee te doen. Gelukkig hebben we heel veel positieve 
reacties gehoord. Wat we zeker niet willen vergeten is te zeggen dat we trots op jullie zijn. Het was 
soms best lastig met de hardlopers, maar er is goed geluisterd en daardoor hebben we geen last van 
elkaar gehad. Ook hebben jullie elkaar goed geholpen met problemen en hulp gezocht bij een 
volwassene als dat nodig was. Ga zo door! 
Jullie zijn echt goede LARP-ers. We zien steeds beter toneelspel en dat jullie in je rol blijven. Dat is 
soms best lastig, dus het is leuk om te zien dat jullie dat vaak net zo goed kunnen als bij een LARP 
voor volwassenen. Wij vonden het leuk, we hopen dat jullie dat ook vonden en er allemaal weer bij zijn 
op 5 maart. 
 

Nieuwsbrief december 2016 



Foto’s 
Waarschijnlijk hebben jullie ze allang gezien. De 
foto’s van Artago 7 staan online. Dank je wel 
fotograaf Steven, ze zijn weer leuk. Klik hier om 
ze te bekijken. 
 
 
Inzicht in de stichting 
Als er vragen zijn over de financiën, het bestuur 
of andere zaken met betrekking tot stichting 
Artago, dan horen we het graag. Onze 
jaarbegroting, jaarverslag en jaarrekening kunt u 
bij ons opvragen per email: 
artagolarp@gmail.com.  
 
 
Vooruitblik op 2017 
We blijven natuurlijk niet stilzitten in het nieuwe jaar. In 2017 organiseren we weer 3 evenementen, 
waarbij we een verhaallijn hebben die meerdere evenementen doorloopt en elk evenement genoeg 
plot dat in één evenement opgelost kan worden. We gaan dit weer veel op de gilden richten.  
We hebben gemerkt dat we met het verhogen van het aantal spelers net wat ruimte tekort komen in 
de tenten en onder tarpen. Daarom zijn we bezig met een subsidieaanvraag om meer tenten aan te 
kunnen schaffen. Als er hier nog tips voor zijn dan horen we dit graag.  
In 2017 verwachten we weer gevraagd te worden voor activiteiten bij de Midwinterfair en Castlefest. 
We laten daar in het klein zien wat LARP en Artago is en promoten voor nieuwe leden. 
We verwachten niet dat we in 2017 gaan groeien in het aantal deelnemers. Voor het aantal spelleiders 
en vrijwilligers is 45 kinderen momenteel een mooi aantal om te begeleiden. 
 
 
Antwoord op een aantal belangrijke enquêteresultaten 
In de laatste enquête zijn er een aantal vragen gesteld en tips gegeven waar we op willen reageren. 
De enquêtes zijn anoniem verstuurd, dus we kunnen geen persoonlijke reacties geven. We hebben 
alles gelezen en gaan ermee bezig, hieronder benoemen we de punten die voor meerdere mensen 
interessant kunnen zijn om te weten. 
 
Bij een evenement in november is de kans op slecht/koud weer groot. Dat geldt voor ook voor 
februari. Weekenden in de periode april t/m september hebben mijn grote voorkeur. 
Dit snappen wij. Helaas zijn wij afhankelijk van spullen, terreinen en vooral figuranten.  Dit alles is 
alleen haalbaar om onze evenementen buiten het ‘hoofdseizoen’ te organiseren. In april, mei, 
augustus, september en oktober zijn er veel volwassen LARP-evenementen. 
 
Is het mogelijk om Artago discount te regelen met winkels die 'goede' LARP-spullen (wapens o.a.) 
verkopen? Of handig tips te schrijven over zelf gemaakte wapens?  
In verband met de veiligheid keuren wij zelfgemaakte wapens af. Om die reden gaan wij daarom geen 
tips schrijven. Betreft het kopen van wapens raden wij Arrrfantasy aan. Arvid is onze spelleider en 
tevens eigenaar van de winkel. Hij kan de bestelling meenemen naar het evenement zodat dit voor u 
verzendkosten scheelt.  De winstmarge op wapens is zo klein, dat korting geven helaas niet mogelijk 
is.  
 
Ik had de indruk dat er geen goede EHBO doos aanwezig was (maar ik kan me vergissen). Dit lijkt me 
echter wel een vereiste. 

Een EHBO-doos is absoluut aanwezig. Deze ligt bij informatiebalie in het dorp, zodat deze op de plek 
is waar hij het vaakst nodig is. Daarnaast zijn er twee spelleiders met EHBO-diploma welke een 
EHBO-tasje aan hun riem hebben.  
 
Er waren veel ouders die graag wilden helpen met opruimen. Door het onoverzichtelijke was het niet 
duidelijk wat we konden doen. Scheelt jullie misschien een hoop als je ouders een opdracht geeft wat 
betreft opruimen. 
Hulp is altijd welkom, dus we gaan ons best doen meer instructies te geven. De afbouw is afgelopen 
keer heel snel gegaan doordat velen aanboden spullen mee te nemen naar de ingang van het terrein.  

https://photos.google.com/share/AF1QipPYDsfaluZ94PLXL-TIrB0TuouqxEYU9NZquiVRdejk-DrHFC7CgeRfTM8d-t4xBA?key=ZnY4Q0RDSEJlanhtaHU5TGV3UnZVX3ZrSlVaaFNR
mailto:artagolarp@gmail.com
http://www.arrrfantasy.nl/


 
 
Een maximaal aantal figuranten instellen. Het was af en toe een chaos bij het figurantenpaleis. 
Dit klopt.  Dit gaan wij ook doen.  Het maximumaantal figuranten gaat voor de volgende keer op 35 
liggen. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat ook alle figuranten continu bezig kunnen zijn en een leuke 
dag hebben. 
 
Wij vonden het heeeeel tof! Zo tof dat we erover denken om figurant/ vrijwilliger te worden.  
Dat is goed om te horen en je bent van harte welkom om op deze manier kennis te maken met LARP.  
Wij vinden het alleen wel erg belangrijk dat je als ouder toestemming hebt van de kid(s) om mee te 
mogen doen als Figurant-in-Opleiding. Dit met de reden dat uw kind niet de rol ziet die u speelt, maar 
alleen zijn/haar vader of moeder. Dit kan het spel voor uw kind aanzienlijk minder leuk maken. 
Bespreek daarom met de kinderen of zij het leuk zouden vinden als u er ook bent.   
 
Kan het meerde keer per jaar? 
Wij organiseren nu drie zondagen in het jaar en hierbij gaan wij het voor nu laten.  Elk evenement 
vergt ongeveer 2 á 3 maanden aan voorbereiding en dat is naast onze eigen privéleven en werk 
voldoende. Zo houden ook wij er veel plezier in. 
 
Het grootste probleem lijkt mij het maximumaantal deelnemers te zijn. Als jullie niet gaan groeien zal 
je kinderen teleur moeten stellen. Meer reclame lijkt me geen goed idee. 
Wij gaan voorlopig niet meer groeien.  Dat 
betekend ook dat wij inderdaad veel 
minder gaan promo-en/reclame gaan 
maken voor Artago.  Wel blijven wij twee 
vaste evenementen per jaar aanhouden 
omdat wij het belangrijk vinden dat mensen 
goed moeten worden geïnformeerd over de 
mogelijkheden van LARP voor kinderen in 
het algemeen. Daarnaast worden de 
huidige spelers op den duur te oud en 
hebben we wel nieuwe aanwas nodig. 
Zoals eerder in de nieuwsbrief te lezen is 
gaan we maximaal 10 nieuwe spelers per 
evenement toelaten. Zo is de kans dat we 
bestaande spelers moeten weigeren 
kleiner en behouden we de doorloop in de 
verhaallijn. 
 
Het was misschien wel fijn geweest als (zeker bij de 1e keer meedoen) er tussen de rollen in een 
kleine "debriefing" met een ervaren figurant mogelijk is. 
Niet alles kan vooraf gepland worden.  Als je tijdens het spelen van een rol een vraag hebt mag je 
altijd naar een spelleider lopen voor meer instructie. Dit mag als speler of figurant. Als figurant is het 
ook handig om je nogmaals te melden bij de figurantenspelleider voor je het spel ingaat. Dan kan zij 
zorgen dat de spelleider die het plot geschreven heeft je opvangt op de plek waar het verhaal start. 
 
Lekker knutselen in de kerstvakantie! 
In de bijlage zijn twee handleidingen te vinden! Over hoe je zelf een baard kan maken en een tabberd 
kan naaien. Veel knutselplezier! 
 
 

Het bestuur van Artago wil iedere speler, 
figurant en vrijwilliger danken voor een gezellig, 
speels en spannend 2016. We wensen jullie veel 

plezier, creativiteit en rollenspel in 2017 


