
Lieve spelers, figuranten en vrijwilligers,

In deze nieuwsbrief vind je de datum van het komende evenement, de foto’s van het vorige
evenement, de aankondiging van een pilot en Castlefest.

Artago 20
Het eerstvolgende evenement zal
plaatsvinden op 13 November 2022! Op
2 Oktober 2022 zullen om 20:00 uur de
inschrijvingen hiervoor open gaan. De
opening zal weer worden aangekondigd
per mail en per FB. Houd ze goed in de
gaten! We hopen natuurlijk dat jullie je
weer massaal inschrijven zoals bij vorige
evenementen na de lockdowns.

Pilot leeftijdsgrens Artago 20
We merkten bij Artago 18 dat de aanwezigheid van meer 13 en 14 jarige kinderen erg leuk en
motiverend was voor het spel en de deelnemers. Dit evenement zullen we als pilot de
leeftijdsgrens naar 14 jaar verhogen en het deelnemersaantal met 10 spelers verhogen. De
leeftijd voor dit evenement zal dus t/m 14 jaar zijn. We verhogen het spelersaantal, zodat we
ruimte maken in het spelersaantal om de 14 jarigen extra te laten komen en geen extra druk te
creëren op de inschrijflijst.

Wat betekent dit voor de spelers die vorig evenement eindplot (shht geheim!) hebben gehad
maar nog geen 15 zijn? Dan kan je dit evenement gewoon nog een keer mee spelen maar
zullen we niet nog een keer eindplot voor je schrijven.

Ben je 14, maar wil je eigenlijk liever komen figuren? Vanwege de pilot mag je dit evenement
nog kiezen of je wil spelen of figureren. Als we blijvend de leeftijdsgrens verhogen, verhoogd de
minimale leeftijd voor volgende evenementen figuranten hiermee mee naar 15 jaar.

Ben je 15 jaar of ouder, heb je jouw laatste evenement gespeeld, en wil je toch nog meer
Artago? Word dan figurant! We vonden het supertof om een groot aantal jonge figuranten de
vorige keer te hebben en hopen dat jullie dit evenement weer willen meehelpen.

Oproep voor vrijwilligers
We zoeken nog figuranten, vrijwilligers op het evenement zelf en op en afbouwers voor 12 en
13 November. Wil je helpen Artago een mooi evenement te maken? Geef je dan op via
artagolarp@gmail.com! Zonder jullie kunnen we geen mooi evenement neerzetten.
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Vacature Vrijwilligers coördinator
Zoals jullie wellicht weten zijn wij ook nog naarstig op zoek
naar iemand die ons team komt versterken. We zijn op zoek
naar iemand die de werving en coördinatie van vrijwilligers
voor onze evenementen en promo’s zoals het LARP dorp op
Castlefest kan organiseren. Daarbij mag natuurlijk een portie
enthousiasme over LARP niet ontbreken. Vind je het leuk om
je samen met ons in te zetten voor de leukste kinderLARP
van Nederland? Een glimlach op hun gezichten te toveren
tijdens een geslaagd evenement waar jij de vrijwilligers voor
hebt georganiseerd? Neem dan contact met ons op via
artagolarp@gmail.com of spreek één van onze bestuursleden
even aan. Meer informatie staat in de flyer in de bijlage.

Foto's Artago 19
Goed nieuws! De foto’s van Artago 19 staan online! Ga snel
kijken: Link naar de foto's!! Als je niet wilt dat je foto online
staat en dat toch per ongeluk is gebeurd of je wilt alsnog dat
we hem verwijderen, stuur dan even een mailtje naar
artagolarp@gmail.com.

Castlefest

Wist je dat Artago dit jaar ook in het larpdorp van
Castlefest te vinden is geweest! Wat waren we
blij dat we ook daar weer mochten zijn en ons
steentje konden bijdragen aan een te gek
larpdorp waarin we ontzettend leuk samen
hebben gewerkt met andere verenigingen en
larpplatform. Er zijn vele nieuwe strijders langs
gekomen die een raadsel hebben ontrafeld,
gevochten hebben met de arenameester om te
laten zien dat ze een echte held zijn en ook zijn
er prachtige verhalen verteld bij de magiër. Als
alle drie de onderdelen goed waren uitgevoerd

zijn er heel wat oorkondes uitgereikt. Elke dag zijn er vele dappere helden geweest die hebben
geholpen de raadsels en problemen op te lossen. We hopen dat al deze helden ook naar Artago
komen om te helpen!

Tot op Artago 20!

Met vriendelijke groet,

Christa, secretaris Artago

mailto:artagolarp@gmail.com
https://photos.app.goo.gl/vgRqM2s4US1aqSu77
http://artagolarp@gmail.com

