
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum en inschrijving volgende evenement 
Het volgende evenement van Artago zal op zondag 5 november worden gehouden op het PCB 
scoutingterrein in Auterlitz. Het spel duurt van 10.00-15.30. De aanvang is om 9.30, om 15.30 ruimen 
we met alle kinderen het terrein op, dus ga ervan uit dat uw kind om 16.30 pas echt klaar is om naar 
huis te gaan.  
De kosten bedragen weer €21 voor spelers, €8,- voor figuranten en €13,- voor figuranten in opleiding. 
U kunt zich ook inschrijven als vrijwilliger, maar hiervoor is een beperkt aantal taken en dit kan dus 
niet altijd. De inschrijvingen zullen opengaan op 24 september rond 20:00.  Houdt er rekening mee dat 
de inschrijvingen altijd vlot verlopen, zet het daarom alvast in je agenda. Er kunnen maximaal 45 
kinderen meedoen. 
 
Terugblik Artago 9 
De foto’s van Artago 9 zijn hier te vinden, maar natuurlijk vertellen 
we ook graag in woorden wat wij ervan vonden.  
 Het spel verliep soepel. We hadden het idee dat het voor 
iedereen duidelijker was wat er allemaal te doen was in het plot. We 
denken dat het verhaal voor iedereen grotendeels te begrijpen was, 
maar toch voor oudere spelers genoeg heeft uitgedaagd. Dit willen 
we zo volhouden door duidelijkere queesten kenbaar te maken. 
 We zijn erg blij met de vrijwilligers in de herberg, dit ziet er 
altijd leuk uit en kinderen kunnen rustig eten en drinken terwijl ze wel 
in het spel blijven.  
 De in- en uitcheck en de afbouw gingen goed. We willen alle 
kinderen (en ouders) bedanken voor hun hulp en soms ook geduld 
aan het eind van de dag als je moe naar huis wil. Door het samen te 
doen en netjes te wachten bij de uitcheck is het voor ons een stuk 
fijner met het opruimen van de laatste spullen en het verwerken van 
de uitcheck van de buidels. 

 
 
Kostuum knutselidee 
Ook bij deze nieuwsbrief is weer een leuke knutseltip te vinden. In de 
bijlage is de uitleg te vinden om zelf een harembroek te maken. Nieuw 
moeilijk en wel erg leuk om een ic-broek te hebben. Je kunt alle 
handleidingen die wij ooit gemaakt hebben hier terugvinden!  
  

Nieuwsbrief augustus 2017 

https://goo.gl/photos/8bSRxcCDFwDGmyvVA
https://www.artago.nl/zelf-knutselen/


 
Veranderingen in het regelsysteem en/of organisatie  
Naar aanleidingen van de enquête, ervaring of tijd gaan zullen er een aantal dingen veranderen 
 

 Stelen in het spelletje: 
Vanaf Artago 10 is het niet meer toegestaan dat kinderen onderling (op elke mogelijke manier) van 
elkaar gaan stelen. We hebben altijd toegestaan dat componenten en kristallen uit buidels gestolen 
mochten worden, maar we merken dat dit voor veel kinderen geen leuk spel is. De kinderen spelen 
dorpsgenoten en moeten samen aan problemen werken, dus elkaar kunnen vertrouwen. Stelen mag 
nog wel van figuranten, maar ook dan alleen kristallen en componenten. Dus geen LARP-wapens, of 
persoonlijke spullen.  
 Hoewel je bij LARP en rover kan zijn en dingen mag die je in het echte leven niet mag, staat 
plezier nog altijd voorop. En blijf bedenken dat het voor elk personage eigenlijk wel raar is om van 
iemand te stelen met wie je moet samenwerken, dat is niet alleen in het echte leven zo.  
 

 Figurantenavond op zaterdag > Gewoon een Relax-avond.  
De figurantenavond was voorheen bedoeld om alvast het plot voor de volgende dag door te nemen. 
Doordat er altijd maar een klein deel figuranten aanwezig is hebben wij besloten dit te laten vervallen. 
Voor de figuranten die meehelpen opbouwen en het gewoon gezellig vonden kunnen wij zeggen dat je 
nog altijd welkom bent voor een drankje en de overnachting. 
 

 Artago 2x per jaar 2 dagen 
Omdat de inschrijving snel vol zit hadden wij het idee om 2x per jaar Artago te organiseren, 
maar dan 2 dagen achter elkaar. Zo zouden spelers die nu geen plek hebben op zaterdag 
kunnen komen. Wij hebben hierover jullie mening gevraagd, waarop de antwoorden wisselend 
waren, maar het duidelijk is dat we dit niet moeten doen. Dit komt omdat het voor opbouwers, 
figuranten en vrijwilligers veel meer moeite is en velen dan maar 1 dag zouden komen. Als we 
deze personen missen is Artago veel lastiger op zo’n leuke en goede manier te organiseren. 
Daarnaast is het voor kinderen ook leuker om 3x per jaar te kunnen LARP-en. We hopen dat 
de doorstroom groot genoeg wordt als de 14-jarigen stoppen en zo plek maken voor nieuwe 
spelers. 

 
 
Als er nog vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen wij het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Artago 
 
Arvid van Ulzen 
Caroline Uiterwaal 
Manda Zijderlaan 
Marjolein Verbeek 
Tim Snoek 
 
 


