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Beste leden,
De tweede Foliant van het jaar is er meestal eentje met onzinnig middeleeuws
vertier en Umbrisch komkommernieuws – tenslotte verschijnt er voor de
volgende live nog een examplaar, met daarin de belangrijke zaken netjes op een
rijtje. Dat ligt deze keer iets anders: live XIII is al begin september, en
aankondigingen van de bijbehorende workshops vind je daarom al in deze
Foliant. Ook het inschrijfformulier voor live XIII zit erbij, vergeet niet op tijd in
te schrijven!
Wat nog meer? Waar iedereen altijd naar uitkijkt: wat vonden we van de laatste
live, de enquête dus. Verder een recensie van de recente fantasy film Dungeons
and Dragons, plus nog eens een recensie van de al wat oudere film Beowulf.
Jeroen verzorgt weer een aflevering van “Tussen de Regels”, en Johan vertelt
waar je latex wapens kan aanschaffen. Mis vooral de aankondiging van de
kledingworkshop niet: een unieke gelegenheid om te leren je eigen
middeleeuwse kostuum te maken voor de volgende live.
De fraaie illustraties van deze Foliant zijn dit keer voor een groot deel
afkomstig van ons lid Bibi Boom, ook verantwoordelijk voor de mooie grime
op de live. Het is mogelijk om papieren illustraties te scannen en op te nemen in
de Foliant, hierbij dus een oproep aan alle kunstenaars onder onze leden: laat
ook jouw kunstwerken een plekje krijgen in de Foliant. Je kunt contact
opnemen met de redactie over waar je je illustraties naar toe kunt sturen.
Natuurlijk zorgen we ervoor dat je de originelen weer terug krijgt!
Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Enquête live XII
Door wat minder mensen ingevuld dan anders geeft de enquête toch weer een
goed beeld van jullie ervaringen tijdens de live.
Meest opvallende: diverse mensen wisten in eerste instantie niet of ze de
enquête-resultaten van live XI of XII in handen hadden. Zelfs met beide naast
elkaar was er nog verwarring. De uitslagen waren dan ook vrijwel identiek. Dat
was onverwacht, zeker gezien de stress vooraf in verband met de MKZ en de
(daardoor) wat kleinere groep figuranten en organisatie. Een compliment voor
de organisatie dus!

Spel
Met een amusementswaarde van 7,9 en een waardering van het scenario met
7,2 een score die we, gezien de eerdere lives, "gewoon" zijn gaan vinden. Niet
echt nieuws dus, maar wel goed om te horen!!
Iedereen heeft zich weer vermaakt en komt graag een volgende keer terug. Het
aantal mensen wat vond dat ze hun rol onvoldoende konden uitspelen is van
25% gedaald naar 12,5%. Een hele verbetering t.o.v. live XI.

Accommodatie, eten, aankleding
De accommodatie scoort goed, en veel beter dan Oosterhout, nl. 7,9. Goede
bedden en een lekker bos, daar tegen de A28! De mix van spelers en figuranten
op de slaapzalen werd op de enquêtes wonderwel niet genoemd...dit gaan we
een volgende keer toch zeker proberen te vermijden. Het terrein werd overigens
door bijna evenveel mensen te groot als te klein gevonden (± 5%).
Het eten was goed, erg goed zelfs, met een 8,1.
Ruimte voor verbetering blijft er bij de aankleding. Ondanks dat de herberg het
qua score beter deed (7,1), kwam uit de opmerkingen naar voren dat het nòg wel
wat mooier kon. De aankleding blijft helaas een koorddanseresact tussen
logistiek, ruimte in de bus en sfeer, waarbij deze keer de sfeer, met name in het
bos, er volgens jullie wat bekaaid afkwam. Het fort was wat klein en beperkt
aangekleed vond een aantal mensen. Een stenen bastion past echter niet in de
bus…stro op de vloer van de herberg zou zeker mooi zijn, maar het uiteindelijke
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opruimen verandert van een hectisch gebeuren in een complete nachtmerrie!
Uiteraard proberen wij het allemaal zo mooi en uitgebreid mogelijk te maken,
iets waar we deze keer dus niet helemaal in geslaagd zijn.

Organisatie
De briefing vooraf aan de spelers en de ontvangst van figuranten hebben aan de
opmerkingen te zien wel enigszins geleden onder de haast bij aanvang van de
live. De scores waren er echter niet minder om: incheck 7,5; figurantendag 7,5;
spelleiding 8,1; briefing spelers 7,2; spellokaal 8,1; ontvangst figuranten 7,2;
logistiek 7,3.
Een volgende keer zal op de briefing iets meer gelet moeten worden: deze was
dit keer vrij kort, waardoor de onervaren speler misschien informatie heeft
gemist. Helaas mochten we dit terrein gewoon niet eerder betreden dan 16:00,
hoe lastig dat ook was.
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Regels
In juli ’98 schreef Ruud al dat men gewend raakte aan de regels en dat de
spelregelgroep n.a.v. klachten en opmerkingen de regels had bijgesteld zodat de
score op dit onderdeel stabiel en goed was. Dit is nog steeds zo: speelbaarheid
7,8; personagekaart 8,1; gevechtsysteem 7,8; magiesysteem 7,6.
Wel komen er nu af en toe opmerkingen over dat het allemaal wat veel wordt
om in een keer te begrijpen en beheersen, zeker als je begint met spelen bij
Arcana.
Ondanks dat het spelreglement van Arcana nog een van de beknoptste is
proberen we hier rekening mee te houden. De aanpassing van diverse
vaardigheden voor deze live heeft tot gevolg dat voor een aantal dingen nu een
overeenkomstige aanpak geldt. Deze veranderingen (waarover maar weinig
mensen iets hebben opgeschreven) worden overigens als goed ervaren. Het
koperstuk kreeg in ieder geval geen kritiek, al werd hierover ook niets anders
gemeld.

Papierwerk
De naslagkaart krijgt weer een wat lagere score te verwerken, een 7,3 (bij live
XI 8,0). Waarom is niet helemaal duidelijk overigens. Het overige papierwerk
kan duidelijk jullie goedkeuring wegdragen: Foliant 7,7; Wilde Post 7,9; speleren figuranteninfo 7,7; informatie nieuwe leden 7,8; wapenrustig & kleding 7,7.

Beste speler(s)
60% van de mensen bracht een stem uit. Het
spook gaat deze keer met de winst aan de haal,
op de voet gevolgd door twee heksen en een
ridder van de Witte Roos. Voor alle overige
genomineerden bleef niet meer dan een bijrol
over. Iedereen had één punt te vergeven: bij
meer genomineerden werd dit punt verdeeld over
deze rollen. Een aantal mensen schreef trouwens
dat iedereen erg goed speelde: een reden om
volgende keer naar je favoriete moment(en) te
vragen in plaats van je favoriete personage.
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Reisafstand
Ook hier vulden een aantal mensen niets in. De resterende 80% gaf voor het
merendeel aan de noordelijke regio van België niet te ver te vinden. Gezien het
gebrek aan nieuwe gebieden in Nederland is de locatiegroep intussen geschikte
gebieden in Noord-België aan het inventariseren. Het openbaar vervoer is
daarbij een aandachtspunt. We zoeken overigens ook verder in Nederland, maar
na 7 jaar is die bron behoorlijk opgedroogd. Weet jij nog iets mail dat dan naar
locatie@arcana.nl.

Opmerkingen
De special effects werden gemist door vrijwel iedereen. Er werd vaak gevraagd
om Richard. Ik wil hier dan ook direct aangeven dat hij alle mogelijke special
effects perfect had voorbereid en dat er voldoende mensen waren in de
organisatie die met die spullen om konden gaan. Soms vraagt het scenario
echter niet om veel SFX...weinig grote rituelen, beperkte ceremonies...toch
vinden veel mensen blijkbaar dat dit echt bij Arcana hoort en DAT is een
belangrijke boodschap!
Reparatie van harnas werd nog steeds als te duur ervaren, ondanks enkele
aanpassingen in de regels. Een prijs van 6-7 zilverstukken per BP is echter echt
onnodig: wij weten uit andere bronnen dat reparatie ook voor veeeel lagere
prijzen mogelijk is geweest. Rollenspel en inventiviteit zijn hiervoor van groot
belang. Hetzelfde geld ook voor drank: vrijwel gratis drinken is echt niet
onmogelijk!!
Een al vaker gehoorde roep was die om meer locaties in het bos te creëren. Dat
zou volgens een aantal mensen het verkeer in het bos ten goede komen. Ook wij
zetten ons er voor in om elke live een aantal locaties in het bos te hebben, en
inderdaad: hoe meer hoe beter waarschijnlijk…dus waarom dan soms niet: om
nu zomaar een krat pils ergens in het bos te zetten is niet leuk. Dat moet
aangekleed en bevolkt worden. Daarbij komt dan meteen een logistiek probleem
om de hoek kijken: met 40 figuranten kun je nu eenmaal maar zoveel rollen
spelen en het permanent bezetten van een extra locatie in het bos is dan lastig.
Ook de bevoorrading is dan een heikel punt. Toch gaan wij het voor de
volgende live weer proberen…
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Dat was het dan: jullie mening over live XII. Met jullie opmerkingen is de hele
kerngroep alweer hard aan het werk voor live XIII. Hopelijk vullen jullie ook
daarna weer de enquête in zodat we weten of wat wij bedachten, ook echt
gewerkt heeft.
Namens de kerngroep,
Jeroen Vos

.. en dan nu, onze mening over de live!
Na jarenlang enquêtes doorworstelen slaan we nu keihard terug met de mening
van de Arcana kerngroep over de laatste live.. Nou, daar kunnen we kort over
zijn, die mening verschilt niet zo gek veel van de gemiddelde enquête invuller.
Als iets niet lekker loopt dan is dat meestal overduidelijk, bezoedeld sanitair
valt ook een spelleider met hoge nood wel op, en lekker eten wordt ook in het
spellokaal enthousiast naar binnen geschoven.
Een en ander neemt niet weg dat we in het spellokaal een aantal zaken
opgemerkt hebben die vooral figuranten aangaan, en die we jullie niet willen
onthouden.
Omgaan met Arcana requisieten

De requisieten, wapens, monsterpakken en kledingstukken van Arcana zijn
gemaakt om gedragen en gebruikt te worden, en zijn daarom best aan slijtage
onderhevig. Tussen twee lives zijn we dan ook hard bezig om dingen te
repareren en bij te maken. Jammer genoeg gaan er tijdens een live toch ook vaak
dingen onnodig stuk (vooral wapens) omdat er niet altijd even zuinig mee om
wordt gegaan.
Bovendien verdwijnen er iedere live er wel spullen, voornamelijk buidels maar
soms ook kleine requisieten of kleding.
Dat is allemaal erg vervelend, omdat er een hoop tijd en energie in gestopt
wordt om alles mooi en goed te krijgen. We moeten tenslotte voorkomen dat de
mensen die de kleding maken en de wapens repareren de moed verliezen en het
(latex) bijltje erbij neergooien.
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Rolinfo

Nee, niet op de rug gaan liggen en driemaal om de as wentelen. Met rolinfo
bedoelen we de beschrijving die we meegeven aan een figurant die een rol
speelt. Daar staat werkelijk van alles in: van achtergrond en motieven van het
personage, tot een overzicht van wie je kent in de omgeving en wat je op de live
komt doen. Het klinkt overbodig, maar toch: het is de bedoeling dat je al die
info gebruikt.
Het is daarbij een misvatting dat een figuranten-personage zich hetzelfde dient
te gedragen als een speler. “Ik speel een mysterieuze vreemdeling in zwarte
mantel, dan ga ik toch niet tegen iedereen zeggen hoe mijn moeder heet” is een
hele valide overpeinzing voor een speler. Een figurant heeft die info juist nodig
om op terug te vallen – lees het door, leer het uit je hoofd, en je kan met een
paar welgekozen opmerkingen een stilgevallen conversatie oppeppen, spelers
laten merken dat je nog veel meer informatie hebt als ze maar de juiste vragen
stellen, en uiteindelijk je personage uitbouwen tot ‘bekende Wilde Lander’.
Doe je dat allemaal niet, dan gaat een personage nooit ‘leven’. Wat erger is, is
dat sommige informatie helemaal nooit bij de spelers terechtkomt. Soms is dat
heel subtiel: als één persoon aan de bar laat vallen dat hij vertrokken is uit Kro
Terlep omdat daar geen werk te vinden is, wordt hij begrijpend toegeknikt. Als
tien verschillende personages zoiets beweren, dan gaan mensen zich afvragen
wat er in Kro Terlep aan de hand is – en dan kan een plotlijntje van start gaan.
Het lijkt allemaal misschien wat gechargeerd, maar in live XII zijn er 5 tot 10
verhaallijnen nooit uitgespeeld omdat de spelers de informatie niet oppikten. En
deze keer lag dat niet helemaal aan de spelers..
Natuurlijk proberen we de tijd te nemen om figuranten, en dan vooral
beginnende figuranten, te coachen. Het is dan ook wel de bedoeling dat er
uitgespeeld wordt wat we vragen. Als je daar moeite mee hebt, dan ben je
misschien toch meer voor speler in de wieg gelegd.
Als je als figurant vragen of suggesties hebt over je rol, dan is de spelleiding
altijd bereid om mee te denken en zo nodig de rol ter plekke aan te passen. Het
helpt hierbij om hierover te beginnen tegen een spelleider die even rustig een
biertje lurkt, en niet diegene die net met zijn armen wapperend een stel orken bij
elkaar schreeuwt..
Bovendien ligt hier een schone taak voor de meer ervaren figuranten. Het maakt
best uit, of je als beginnend figurant een rol op eigen kracht neer moet zetten, of
dat je onder de spelers geintroduceerd wordt door een bekende ridder of
bisschop!
Casper van Dijk
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Arcana organiseert: Wapenworkshops
Wanneer: zondag 5 augustus en zondag 19 augustus van 12:00 tot 18:00
Waar: de Burcht, Kolhornseweg 7, 1213 RS Hilversum, tel. 035 623 95 94
Op deze workshops kun je live roleplay-wapens (leren) maken. Daarnaast kun
je je laten informeren over het maken van wapenrusting. De workshop begint
rond 12:00 uur met een centrale uitleg en daarna kan iedereen aan de slag.
Ervaren wapenmakers lopen rond voor de laatste aanwijzingen en vragen. Je
krijgt het wapen op de workshop niet helemaal af: thuis moet je nog 6 tot 8
lagen latex aanbrengen. De benodigde materialen en instructie krijg je mee.
Je kunt je opgeven voor de workshops via de Arcana website. De inschrijving
voor de eerste workshop sluit rond 26 juli, de tweede op 9 augustus. Alleen
leden van Arcana kunnen deelnemen aan de wapenworkshop en de kosten voor
deelname bedragen ƒ12,50. Daarnaast betaal je voor de gebruikte materialen.
Betaal bij voorkeur tijdens de workshop.
Overzicht materiaalkosten per wapen:
Dolk
Kort zwaard
Lang zwaard
Tweehandig zwaard
Korte bijl
Tweehandige bijl
Korte knots
Tweehandige knots
Staf
Klein schild
Middelgroot schild
Druï deschild

ƒ15,ƒ30,ƒ40,ƒ60,ƒ80,ƒ25,ƒ45,ƒ30,ƒ45,ƒ20,ƒ20,ƒ25,ƒ35,-

tot 40 cm lang
40 tot 70 cm lang
75 tot 100 cm lang
105 tot 125 cm lang (kern ∅ 12 mm)
125 tot 150 cm lang (kern ∅ 16 mm)
40 tot 70 cm lang
75 tot 110 cm lang (kern ∅ 12 mm)
40 tot 70 cm lang
75 tot 110 cm lang
40 tot 70 cm lang
circa 45 cm diameter
circa 60 cm diameter
circa 50 cm diameter

Veel van onze kennis over het maken van wapens vind je in eerdere uitgaven
van de Foliant of in het “Wapens en wapenrusting” boekje. Het is handig om
vóór je naar de wapenworkshop afreist, het boekje door te lezen of de
betreffende artikelen in de Foliant er nog eens op na te slaan.
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Na ontvangst van je inschrijving, rekenen we op je komst. We hebben op een
workshop in principe alleen materialen bij ons voor mensen die van te voren
hebben opgegeven wat ze willen maken. De routebeschrijving ontvang je na je
inschrijving. Voor meer informatie kun je bellen naar Leon van Ee, tel. 06
23229231.
Tot ziens op de workshop!
Richard Jansen, Renz Klerks en Leon van Ee
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Avontuurlijk film kijken: Dungeons and
Dragons
Let op: het onderstaande artikel bevat informatie die je, als je de film nog wilt
gaan zien, waarschijnlijk nog niet wilt weten.
Dungeons and Dragons is een film die je als fanatiek rollenspeler absoluut
gezien moet hebben. Niet alleen vanwege de prachtige setting, de mooie decors
en de special effects, maar vooral om te leren “hoe het niet moet”.

Korte samenvatting van het verhaal
Het verhaal speelt zich af in het rijk Izmer geregeerd door de jonge keizerin
Savina (gespeeld door Thora Birch). De keizerin wil haar land, waar tovenaars
heersen over het gewone volk, hervormen: vrijheid en gelijkheid voor iedereen.
Haar tegenstrever Profion (gespeeld door Jeremy Irons) probeert haar van de
troon te stoten door het parlement te overtuigen haar haar drakenscepter,
waarmee ze gouden draken kan oproepen, in te laten leveren. Als de keizerin
weigert, breekt er een oorlog uit. Zowel de keizerin als de ursurpator gaan op
zoek naar de enige andere drakenscepter, waarmee rode draken opgeroepen
kunnen worden en waarmee de oorlog beslist kan worden.
Aan de kant van de keizerin vinden we onze groep avonturiers: twee dieven,
een tovenares, een dwerg en een elf. Aan de kant van Profion vinden we zijn
dienaar en leider van de keizerlijke garde Damodar met een troep soldaten.
Tijdens de zoektocht door het land naar de scepter komen ze in de dungeon van
het hoofd van het dievengilde, in een kampement van Profion en uiteindelijk bij
de scepter. Helaas moet de held de scepter opgeven om zijn gegijzelde vrienden
te bevrijden, maar tijdens de eind-battle herovert hij hem. Wijs geworden door
al zijn avonturen besluit hij dit vernietigende wapen onschadelijk te maken in
plaats van het zelf te gebruiken. De keizerin kan eindelijk in vrede regeren over
een land waarin de gewone mensen net zoveel te zeggen hebben als de
tovenaars.

De aankleding
De aankleding van de locaties is erg mooi. De bibliotheek van de keizerin doet
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een boekenliefhebber watertanden, de kerkers zijn lekker donker en vies, de
markt is vol drukte en precies zo’n chaos als hij zou moeten zijn. De dungeon
waar de held de robijn moet vinden, was mijns inziens bij lange na niet groot
genoeg, maar wel erg indrukwekkend.

De acteurs
Een van de hoogtepunten vind ik de slechterik Damodar, de dienaar van
Profion. Hij zet een zeer koelbloedige, keiharde en zeer geloofwaardige bad guy
neer. Met relatief weinig speciale effecten (blauwzilveren lippenstift en een kaal
hoofd) ziet hij er bijzonder angstwekkend uit. Later in de film wordt dat nog
versterkt door de opgezwollen aderen op zijn hoofd, veroorzaakt door een (door
Profion geplaatst) mini-draakje in zijn hersens, dat ervoor zorgt dat hij niet van
het rechte (lees: slechte) pad afwijkt.

De best gespeelde rol bij de avonturiers is die van de dwerg. Natuurlijk is het
erg makkelijk om met veel rode baard, een helm en een bijl een duidelijke
dwerg neer te zetten. Om de helft van je eten dan daadwerkelijk in die baard te
doen belanden vereist echter een grote inspanning, het lukt hem perfect.
Verder zijn de acteurs niet erg uitgesproken, zelfs een beroemdheid als Jeremy
Irons geeft niet de indruk dat zijn rol niet even goed door iemand anders
gespeeld had kunnen worden.
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Het rollenspel
Hierbij kom ik aan mijn grote grief over deze film: het rollenspel is naar mijn
smaak ver beneden de maat. De meeste acteurs gedragen zich absoluut niet
zoals je van een Dungeons and Dragons karakter zou verwachten, maar meer
als hedendaagse sitcom acteurs die een weekendje rollenspel gaan proberen. Het
sterkste voorbeeld hiervan is de partner van de held, ook een diefje. Zijn
taalgebruik en handelingen zijn typisch wat iedereen verwacht van een jonge,
zwarte Amerikaan en hebben niets te maken met hoe een dief zich in een
middeleeuwse fantasy setting zou gedragen. Hij zegt nog net niet: “Yo bro,
sup?” maar het scheelt niet veel. Hij probeert een zeer strenge, machtige elf te
versieren alsof ze achter de kassa bij de supermarkt zit. De tovenares begint als
bibliothecaresse van de keizerin en je raadt het al: ze heeft een modern knotje
en brilletje en doet zeer benepen. Natuurlijk is dit na de eerste knokpartij
allemaal weg en doet ze het verder de hele film zonder bril, maar met een paar
stoere vuile vegen op haar wang (inderdaad, van die vegen die in èèn scene wel
vier keer van plaats veranderen).
Iets wat ook niet klopt is dat de hele troep avonturiers (minus de held) zich laten
verrassen door de slechteriken en worden gegijzeld. Tot de held terug is en (oh
verrassing!) de slechterik echt slecht blijkt te zijn: dan kan iedereen zich zonder
enkel probleem vrijvechten. Dit is typisch iets dat binnenspel niet kan gebeuren,
bovendien werd het nog slecht uitgespeeld ook.

De special effects
Zonder meer erg goede special effects. Toveren wordt netjes vergezeld van
lichtstralen en flitsen zoals het hoort, enge beesten zijn overtuigende enge
beesten en er is zelfs een brandende rivier te zien. Ik vind vooral de special
effects voor de draken goed gedaan. In het eindgevecht ontstaat er een luchtslag
tussen twee soorten draken, de duistere, kolkende lucht vol draken is bijzonder
spectaculair. Ook de draken die in detail in beeld komen, zoals aan het begin
van de film, zijn erg overtuigend. Een ander hoogtepunt vind ik een geraamte
dat plotseling tot leven komt.

Conclusie
Na het zien van deze film heb ik natuurlijk gezucht: waarom hebben we bij
Arcana nu niet de beschikking over zo’n kasteel… en een herberg waar al het
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meubilair authentiek is maar gelukkig wel erg makkelijk splintert als je er
mensen mee op hun hoofd slaat… en zo’n honderd meter lange draak… wat zou
het prachtig zijn als die op de gelagkamer van St. Walrick kon landen… Maar
goed, er moet ook qua lives nog wat te wensen over blijven. En zolang ons
budget lager is dan de 36 miljoen dollar die deze film heeft gekost, zal dat wel
zo blijven!
Eèn ding staat voor mij als een paal boven water: Dungeons and Dragons ziet
er goed uit, maar Arcana heeft veel betere scenario’s en veel betere
rollenspelers, en onze lives komen op mij een stuk enger en echter over dan
deze film.
De film heeft een happy end, maar het is ook een open einde, dus ik verwacht
(tenzij de opbrengsten van de film zwaar tegenvallen) volgend jaar wel een
tweede deel.
Lilian Stigter
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Arcana organiseert: Workshop Vechttechniek
Wanneer: zondag 24 juni 2001 vanaf 13:00
Waar: in de Leidsche Hout, Houtlaan, te Leiden (verzamelen bij het Theehuis)
Ben je het beu om altijd te moeten vluchten? Ben jij het, die onze orks altijd op
het hoofd raakt? Wil je graag eens als overwinnaar uit een gevecht komen?
Kom dan naar een van onze onze workshops vechttechniek.
We beginnen om 13:00 met een instructie en daarna is er volop de gelegenheid
een en ander te oefenen. De nadruk ligt hierbij op veilig vechten. De dag wordt
afgesloten met een flitsend toernooi.
Let op: In tegenstelling tot voorgaande workshops, gaan we er vanuit dat je je
eigen wapen(s) meeneemt. Alleen als je daar (nog) niet over beschikt, kunnen
we je een wapen ter beschikking stellen, mits je ons tijdig van je wensen op de
hoogte stelt. Voor de duidelijkheid: het gaat om vechten met live wapens, dus
niet met het echte koude staal of hardhout. Net als bij een live zullen alle
wapens vooraf worden gekeurd. Arcana zal voor voldoende eten en drinken
zorgen.
De kosten voor deelname bedragen f10,-. Betaal bij voorkeur tijdens de
workshop. Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven voor deze
workshop vind je op de Arcana website (www.arcana.nl) of bij Sander ten
Napel, tel. 071 5723621, email j_s.ten.napel@planet.nl.
Sander ten Napel
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Rollenspel vereniging Arcana
Postbus 16144, 2301 GC Leiden, Nederland
Telefoon: 015 2125706 (Desiree Raassing, na 17:00 uur)
E-mail: info@arcana.nl, home page: http://www.arcana.nl
Inschrijfformulier ARCANA live XIII: 7, 8 en 9 september 2001 in St. Walrick
 Ik ben reeds lid van rollenspelvereniging Arcana en schrijf me in als deelnemer aan de live
 Ik word lid van r.s.v. Arcana en schrijf me bij deze in als lid èn als deelnemer aan de live
Ik wil meedoen als

 Speler
 Figurant

 Speler, maar als dat niet kan, dan als figurant
 Figurant, maar als dat niet kan, dan als speler

(kruis je voorkeur aan)

SPELERS

FIGURANTEN

 Ik speel voor het eerst mee en wil graag met een
nieuw karakter spelen.
Voorkeur voor spelers(basis)klassen:
1e: .....................................................................

Voorkeur voor figurantenrollen: (kruis je voorkeur aan)
 Vooral rollenspel, langere of kortere rollen
 Vooral rollenspel, korte rollen
 Vooral actie, korte rollen
Eigen idee of aanvulling:

2e: .....................................................................
3e: .....................................................................
Kies uit deze basisklassen drie voorkeuren:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

I.v.m. typecasting van figuranten onderstaande gegevens graag
invullen:

Krijger
Spoorzoeker
Druï de
Priester van de Jaden Hemelkeizer
Priester van de Generaal
Tovenaar
Avonturier (vermeld dan ook het door jou gewenste
talent en vaardigheid)

Lengte: ......... m.
Gewicht: ......... kg.
Fysieke conditie: goed / matig / slecht
Ervaring: (sport, toneel, andere lives etc.):

 Ik speelde reeds mee aan live X en/of live XI en wil
graag mijn karakter behouden.
Naam karakter: ...........................................
Naam en voorletters:
Voornaam:
Straat:
Postcode en woonplaats
Land:
Telefoon (thuis en werk)
E-mail adres:

............................................................................................................
.........................................Geboortedatum:.........................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Plaats en datum: ...............................

Handtekening: .......................................

Het lidmaatschap kost ƒ 25,00 of BEF 500 per jaar. Alleen leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere activiteiten van
Arcana. Leden krijgen 4 maal per jaar het verenigingsblad De live kost ƒ100,- of BEF 1850 voor figuranten en ƒ170,- of BEF 3150 voor
spelers. Hiervoor krijg je een spannend spel van vrijdag- t/m zondagmiddag, 6 maaltijden en een slaapplaats met douchegelegenheid.
Stuur je inschrijfformulier, samen met een pasfoto (alleen voor nieuwe spelers), naar: Postbus 16144, 2301 GC Leiden. Geld overmaken
naar: # 88.07.67.081 van de Fortis bank te Delft, Nederland, t.n.v. ARCANA of # 001-2149427-80 t.n.v. Eternica-Arcana, ASLK EvereZuid, Eversestraat 1, 1140 Evere, België
Het moment waarop betaald wordt, is het moment van inschrijving. Bij annulering tussen vijf en drie weken voor aanvang wordt het
deelnamegeld teruggestort, minus ƒ25,- voor verstuurde documenten en administratiekosten. Bij annulering binnen drie weken voor de live
vindt geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Ook dan wordt ƒ25,- ingehouden voor verstuurde documenten en
administratiekosten. Inschrijvingen en betalingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
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Tussen de Regels XVII
Na tweemaal een andere naam gehad te hebben is de rubriek terug bij zijn roots:
na terugslaan in de vorige edities blijkt dit dan de 17e editie te zijn.
Tijdens de laatste live hebben een aantal wijzigingen hun vuurdoop gehad. Het
koperstuk is iedereen wel bevallen, waarschijnlijk ook vanwege de lagere
bierprijs.
Het was nu mogelijk om alle componenten die Elerion kent tijdens de live te
maken, mits over het recept en de benodigde vaardigheid beschikt werd. Een
grote verandering in het systeem. Ook dit werd gelukkig goed ontvangen.
Terecht merkte iemand op dat het nu wel moeilijker is om met het vervaardigen
van componenten (veel) geld te verdienen. Nu, dat was ook onze bedoeling! Na
een aantal eerdere wijzigingen was de balans tussen de verschillende carrieres
behoorlijk zoek: de een kon soms maar met pijn en moeite zijn harnas laten
repareren van zijn gevonden schatten terwijl een ander het bos in liep en een
half uur later kon zwemmen in zijn geld. Deze balans lijkt nu wat hersteld.
Verder werden de ambachtelijke vaardigheden qua mogelijkheden uitgebreid.
Wanklanken hierover hebben ons ook al niet bereikt.

Veranderingen
Voor de volgende live zijn er nog een aantal beperkte wijzigingen. Waarom?
Omdat het aanpassen van een deel van de regels gevolgen heeft voor weer
andere regels. Verder hebben een aantal mensen ons tijdens de live weer
gewezen op onvolkomenheden en dat zal ook wel altijd zo blijven...
Arcana is een rollenspelvereniging, een live is 48 uur rollenspel waarin we een
zo echt mogelijke wereld willen scheppen waarin iedereen op kan gaan. Alles
wat je uit kunt spelen voegt sfeer toe. Vandaar dat voor smeden al een tijdje
vermeld werd dat je moest kunnen beschikken over een smidse. Voor het
uitvoeren van een alchemisch recept moest je over een (beperkt) laboratorium
kunnen beschikken. Voor andere vaardigheden was dit nog niet uitgewerkt. Tot
nu!
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 Wie kan smeden dient te beschikken over een hamer, een aambeeld en
een vuurplaats.
 Wie beschikt over de vaardigheid houtwerken moet vanaf live XIII
kunnen beschikken over een bijl en dolk.
 Leerwerkers moeten kunnen beschikken over een dolk en naald en draad.
 Als perkamentmaker moet je kunnen beschikken over een spanraampje
voor een lapje leer en een schraapsteen.
Deze attributen dienen allemaal om de respectievelijke vaardigheden uit te
kunnen spelen. Dolken, hamers en bijlen moeten daarnaast uiteraard voldoen
aan de veiligheidregels van Arcana.

Uitleg
Over een aantal regels heerste onduidelijkheid, soms zelfs tussen de spelleiders.
Hieronder over een paar situaties wat meer uitleg.
Trofeeën

Een kleine ruimte op de personagekaart waarover in de Lex het volgende
gezegd wordt:
“ ...allerlei zaken die binnenspels fysiek aanwezig zouden moeten zijn, maar dat om
technische redenen niet zijn. Neem enige realiteitszin in acht: een ‘afgehouwen
orkenhoofd’ meedragen lukt nog wel, maar ‘drie ogerlijken’ meesjouwen is echt
onmogelijk...”

Nadat duidelijk werd dat men zwaarden kon omsmelten ontstond er een
levendige handel in zwaarden die “gevonden” werden nadat de eigenaar ervan
overleden was. Zwaarden (alle wapens) zijn echter binnenspels niet te stelen
omdat deze buitenspels altijd eigendom zijn van iemand.
De regel hiervoor is: alles wat een personage (figurant òf speler) bij zich heeft
(behalve geld, componenten, magische wapens en documenten) is niet mee te
nemen: wapens, masker, kleding, spreukenboek, etc.
Een figurantenpersonage heeft de waarde van zijn bezittingen bij zich in de
vorm van geld. Een ork die na een gevecht met zijn zwaard op de grond ligt en
maar twee koperstukken bij zich heeft, had dus blijkbaar een waardeloos
zwaard!!
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Onzichtbaarheid en camouflage

Dit zijn twee vaardigheden die veel rollenspel vragen, zowel van de betreffende
speler of figurant en zijn “publiek” . Het komt nog vaak voor dat iemand tegen
je begint te praten en je halverwege de zin moet zeggen “ik ben onzichtbaar”.
Dit is jammer voor de sfeer en het is daarna vaak lastig om verder te spelen.
Hoe herken je het dan? Voor onzichtbaarheid is vereist dat met TWEE handen
een brandende zwarte kaars of een spiegeltje met brandende wierrookkegel
wordt gedragen. Gecamoufleerden dienen met beide handen een in de grond
gewortelde plant vast te houden waardoor zij opgaan in de omgeving. Verder is
het zo dat mensen die onzichtbaar of gecamoufleerd zijn zich over het algemeen
vaak opvallend rustig gedragen, iets waaraan ikzelf vaak het eerste merk dat ik
iets over het hoofd zie (letterlijk en figuurlijk).
Een oplettende speler of figurant zal uit deze dingen vrij snel op kunnen maken
dat iemand niet te zien is. Negeer deze persoon dan ook: zou je eigenlijk die
kant op lopen dan doe je dat dus nog steeds. Camoufleren of onzichtbaar
worden in het gezichtsveld van anderen is overigens ERG moeilijk.
Prijzen

Hierover wil ik kort zijn: afdingen is iets wat niet in de Hollandse of Belgische
aard lijkt te zitten. In de Eleriaanse aard is dit echter een grondbeginsel!!
Dat was het voor deze "Tussen de regels". Voor de volgende aflevering zouden
we graag horen waarover jij vragen hebt of waarvan jij vindt dat het onduidelijk
is. Mail je suggesties naar spelregels@arcana.nl !!
Namens de spelregelsgroep,
Jeroen Vos
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Waar koop ik mijn (latex) wapens ?
Voor de mensen die geen tijd hebben om zelf hun latex wapens in elkaar te
zetten, voor mensen die daar geen zin in hebben, voor mensen die te weinig
vertrouwen hebben in zichzelf op dit vlak, en voor mensen die gewoon bulken
van het geld bestaat er de mogelijk latex wapens kant-en-klaar aan te schaffen.
De laatste jaren is het aanbod enorm toegenomen, en alleen op het Internet zijn
er al tientallen bedrijven te vinden die je aan dergelijk materiaal kunnen helpen.
Zoals alle leden weten, hanteert Arcana strenge eisen bij de wapenkeuring.
Wapens moeten voldoen aan bepaalde maten en ze moeten veilig zijn, dit
betekent onder andere dat ze niet te hard mogen zijn. Bij wie moet je zijn voor
goed materiaal wat bij Arcana door de wapenkeuring komt ?
Verschillende bedrijven in Engeland,
Duitsland en België leveren materiaal
ontworpen voor gebruik tijdens onze
lives. Vooral in Engeland zijn er veel
bedrijfjes, maar de materialen die daar
normaliter gebruikt worden zijn naar
onze maatstaven te hard. De meeste
bedrijven kunnen tegen een kleine
meerprijs op verzoek met zachtere
materialen werken, waarna de wapens
(meestal) weer wél door de keuring
komen.
Twee bedrijven lichten we er even uit,
voornamelijk omdat we bekend zijn
met hun kwaliteit. Natuurlijk zijn er
andere bedrijven die ook goed
materiaal leveren zoals Kincheap,
Hightower Crafts, Skian Mohr en
anderen, maar met wapens van deze
fabrikanten hebben we te weinig
ervaring om er een goed oordeel over te
kunnen geven. Bij al deze fabrikanten
is het sowieso zaak om zachtere
materialen te vragen bij je bestelling.
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Het Belgische G & V Latex is één van de oudste bedrijfjes op latex
wapengebied. Verenigingen als VZW Oneiros kopen hier al hun wapens, ze zijn
duurzaam en prima qua zachtheid. Het assortiment is echter vrij beperkt. Kijk
voor meer informatie op internet: http://www.gvlatex.com.
De bekendste Britse leverancier is op het moment Cloak and Dagger, gevestigd
in Londen. Het assortiment is enorm, van “historisch verantwoorde” Claymore
tot “high fantasy” wapens, ook eigen ontwerpen zijn mogelijk. Ook hier is het
weer zaak “zachter materiaal” te bestellen, in de on-line winkel is hier al
rekening mee gehouden en is het beschikbaar als extra optie tegen een kleine
meerprijs. Een groeiende groep Arcanoiden koopt hier met grote tevredenheid
hun materiaal.
Kijk voor meer informatie op Internet: http://www.cloakdagger.net.
Wat kost dat nu allemaal ? Afhankelijk van het ontwerp en natuurlijk het werk
dat in het vervaardigen gaat zitten varieert dat tussen de tweehonderd gulden en
“zo veel als je maar kunt betalen”, om het zo maar te zeggen. Eigen ontwerpen
en grote wapens zijn natuurlijk duurder, de extra kosten voor het gebruik van
zachter materiaal vallen mee (een paar Engelse ponden).
Tot slot de levertijd. Hoewel de meeste bedrijven veel gevraagde ontwerpen
(ook in zachtere materialen) op voorraad hebben, wordt het meeste toch “op
aanvraag” gemaakt. Reken op een levertijd van ergens tussen een maand en de
twee maanden, en vermeld duidelijk wanneer je je bestelling uiterlijk binnen
wilt hebben!
Overweeg je via deze commerciële weg je nieuwe wapen(s) aan te gaan
schaffen, dan wensen we je veel succes met het uitzoeken en zien we je graag
tot de tanden gewapend verschijnen tijdens onze volgende live! (Maar
ongewapend mag ook hoor...)
Johan Wouters
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Avontuurlijk film
kijken: Beowulf
Kishner-Locke / Capitol Films,
1998
Cast : Christopher Lambert
(Beowulf), Oliver Cotton, Götz
Otto, Layla Robberts, Patricia
Velasquez, Rhona Mitra.
Waarschijnlijk dachten de makers van deze film met het samenbrengen van een
bekende acteur (Christopher Lambert uit onder andere de “Highlander”-films),
goede special-effects en een bekende film-componist (van onder andere de
“Mortal Combat”-films) een onfeilbare combinatie te smeden. Helaas is dit niet
helemaal het geval, want eigenlijk valt het allemaal binnen de categorie “net
niet”. De mix van middeleeuwse fantasy en techno (zowel in de sfeer als in de
muziek) maken het geheel op zijn zachts gezegd “apart” ...
De mysterieuse Beowulf (Lambert dus) meldt zich bij een angstaanjagend
ogend kasteel met een vaag verhaal; hij moet hier zijn om “het” te bevechten.
De heer van het kasteel is hier niet blij mee, evenals zijn kapitein van de wacht,
maar er is inderdaad “iets” vreselijks in de catacomben van het kasteel en
uiteindelijk is het aan Beowulf dit kwaad te verdelgen. Een kleine romance
tussen Beowulf en de dochter van de kasteelheer (natuurlijk weer tot
ongenoegen van de óók verliefde kapitein van de wacht) mag in dit geheel ook
niet ontbreken, de gehele verhaallijn in een notendop.
De aankleding van het geheel is netjes, misschien wat te techno hier en daar, en
zeker niet historisch correct, zo loopt onze held rond in een soort lange regenjas
en bedient hij zich van allerhande gadgets op wapengebied. De muziek is op
zijn zachts gezegd “modern”, reken op pompende beats terwijl Beowulf zijn
tegenstanders tot moes slaat. Special effects zijn netjes en voegen toch wel iets
toe aan het geheel, als is het weer veel op “techno”-gebied, behalve de mooie en
imposante eindscene.
Samengevat valt deze film in de categorie “je moet er van houden”, niet heel
goed, niet heel slecht. Uitermate geschikt voor de techo-fantasy-fans onder ons.
Johan Wouters
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Arcana organiseert: Figurantendag live XIII
Wanneer: zondag 26 augustus, vanaf 13:00 uur.
Waar: Q-bus, de concertzaal van het Muziekhuis in Leiden, ingang Uiterstegracht, te Leiden
Om de figuranten in te wijden in scenario en spelreglement, en een rolverdeling
vast te stellen, organiseren we in de weken voor de dertiende live een
figurantendag. We hopen dat alle figuranten op deze dag kunnen komen. Als
dat niet lukt, neem dan vooraf contact op met de scenario groep (b.v. Casper
van Dijk, tel. 010 2125311). Dan zullen we proberen met je wensen rekening te
houden.
Het programma ziet er als volgt uit: we vertellen iets over de spelwereld en
zullen het scenario in grote lijnen uit de doeken doen. Aangezien je tijdens het
weekend ook op zult treden als scheidsrechter, zullen we wat meer in detail
ingaan op de laatste versie van het spelreglement. Ook zal er veel aandacht
besteed worden aan het (altijd lastige) invullen van de personagekaarten. Tot
slot zullen we op de bijeenkomst de rolverdeling vaststellen.
Onder de kostuums draag je het liefst neutrale donkere kleding. Je wordt
verzocht naar de live het volgende mee te nemen: zwarte bloes en/of trui; zwarte
maillot, legging en/of (jogging)broek; stevige riem; laarzen en/of stevige
schoenen. Het is niet echt sfeervol als je gaat figureren met een boerentuniek of
monstergewaad aan, met daaronder een spijkerbroek en sportschoenen. Kun je
vóór je naar de figurantendag afreist, uitzoeken of je alles hebt (en anders op de
figurantendag aan de bel trekken)?
In augustus ontvangen alle figuranten het spelreglement en de figurantenmap.
Lees vooral het spelreglement alsjeblieft goed door vóór de figurantendag en
maak aantekeningen van wat je niet duidelijk is. In de figurantenmap vind je
een routebeschrijving naar Overasselt en allerhande praktische informatie met
betrekking tot de live. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je die ook
op de figurantendag beantwoord zien.
Hopelijk tot ziens op de figurantendag!
Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Arcana organiseert: Kledingworkshop
Wanneer: zondag 5 augustus 2001, van 12:00 tot 17:00
Waar: bij Desiree Raassing, Kristalplein 6 in Delft, tel: 015 – 2125706. Desiree
is bereikbaar door vanaf station Delft bus 61 richting Kuyperwijk te nemen,
uitstappen bij halte Parkzoom, doorlopen, flat aan je linkerhand, even naar de
andere kant van de flat lopen om bij de bel te komen.
Er is plaats voor maximaal 10 personen. Tijdens de workshop krijg je uitleg
over maken, rijgen, stikken, de naaimachine, decoreren van stof en/of
kledingstuk en patroontekenen.
Dingen die je kunt maken zijn bijvoorbeeld een korte of lange tuniek, een korte
of lange cape, een broek, een rok, een kaproen e.d. Gezien de beschikbare tijd
kun je maar 1 kledingstuk maken (het is dan geregen en je moet het thuis nog
met de naaimachine in elkaar zetten).

Opgeven kan door middel van bellen naar Desiree (na 14:00). Er zit dus geen
inschrijfformulier voor de kledingworkshop bij deze Foliant. Als je belt, zorg
dan dat je weet wat je wilt maken, dan geeft Desiree je advies over de stof
(hoeveelheid en soort), fournituren, etc.
Iedere deelnemer moet zelf zorgen voor een schaar, centimeter, naalden en
spelden.
Desiree Raassing & Sylvia Lemkowitz
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Arcana organiseert: Live XIII “Vakmanschap is
Meesterschap”
Wanneer: vrijdag 7 tot en met zondag 9 september 2001
Waar: “St. Walrick” te Overasselt (bij Nijmegen)
In de Wilde Landen is de rust weder gekeerd. Demsterkloof is ontzet, de
schuldige demon verjaagd. Na de recente toezeggingen van Keizerin Leta I
lijken zelfs de Zwarte Brigades het heilige vuur te verliezen. Vele kolonisten
staan dan ook in dubio: zijn er nog idealen om voor te strijden, of is het maar
beter om een eerzaam beroep uit te gaan oefenen? In St.Walrick, vanouds een
plek voor de beter gesitueerden, schijnt nog wel behoefte te zijn aan kundige
ambachtslieden..
In deze Foliant zit een inschrijvings-formulier, en net als vorige keren zal ook
deze live de inschrijving sneller vol zitten dan je misschien denkt. Schrijf je
daarom nu in als je als speler mee wilt. De snelste en makkelijkste manier om je
in te schrijven is via de Arcana website. Vergeet niet zo snel mogelijk te
betalen, want de datum van betaling geldt als datum van inschrijving!
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Deelname aan de live staat alleen open voor leden van Arcana. De
minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. Als je nu nog geen lid bent, vergeet
dan niet om bij het inschrijven aan te kruisen dat je lid wilt worden, en vergeet
vooral niet om dan ook het lidmaatschap te betalen.

Kosten
Het deelnamegeld voor live XIII bedraagt voor figuranten ƒ100,- (of 1850 BEF)
en voor spelers ƒ170,- (of 3150 BEF). Het lidmaatschap van Arcana kost ƒ25,(of 500 BEF). Maak het bedrag over op bankrekeningnummer 88.07.67.081 van
de Fortis Bank te Delft, en vermeld bij de opmerkingen "t.g.v. 88.07.67.081 van
Arcana te Leiden". Als je het bedrag stort, met Girotel betaalt of door een ander
laat betalen, denk er dan a.j.b. aan om je naam en adres te (laten) vermelden.
Belgische deelnemers kunnen, door bemiddeling van VZW Eternica, bij een
Belgische bank terecht. Maak het bedrag (in BEF) over naar: 001-2149427-80
t.n.v. "Eternica-Arcana" van de ASLK Evere-Zuid, Eversestraat 1, 1140 Evere.
Vermeld alsjeblieft je naam en het nummer van de live. Dit rekeningnummer is
alleen voor betalingen aan Arcana! Het is natuurlijk ook nog steeds mogelijk
een Eurocheque met je inschrijving mee te sturen. Schrijf cheques altijd in
Nederlandse guldens uit.

Wat krijg je ervoor?
 Een live roleplay-avontuur van vrijdagmiddag tot zondagmiddag
 2 x avondeten, 2 x ontbijt, 2 x lunch en 2 overnachtingen
 Gelegenheid tot het uitbreiden van je rijkdommen en kennissenkring in
de vriendelijke ambiance van kuuroord St.Walrick, geschikt voor de
fortuneerde kolonist of zij die dat willen worden
 Een bloedstollend scenario waarin alleen hele grote monsters zijn wat ze
lijken te zijn, en spelers voor een groot deel het verloop van de
gebeurtenissen bepalen
 Een geloofwaardige fantasy-wereld waarin je de gelegenheid hebt je rol
uit te spelen
Schrijf je in nu het nog kan!
Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Agenda
Mei:
27 mei: Spellendag “Conclave”
besluit de dag met een grote vampire
LARP. Info: tel. 010 4624239, web:
www.w.a.p.gothicdomain.com/conclave.

Juni:
24 juni: Rollenspelvereniging Arcana
organiseert een workshop vechttechniek in de Leidsche Hout te Leiden.
Informatie: Sander ten Napel, 071
5723621,
j_s.ten.napel@planet.nl.

Juli:
6 tot en met 9 juli: Stichting Malatië organiseert “the Summoning VI” in het
“Kotterbos” te Almere. Informatie vindt je op de website: www.malatie.nl.
20, 21 en 22 juli: Manticore’s derde live roleplaying weekend “Zonnewending”.
Informatie: arjaan@hotmail.com of via de Manticore homepage:
www.manticore.nu.
26 tot en met 29 juli: “Das Drachenfest”, een Duitse variant op the Gathering,
vindt plaats op een terrein in de buurt van Keulen. Informatie:
www.drachenfest.com.
26 tot en met 29 juli: “Avatar”, een Belgische variant op the Gathering, vindt
plaats in Gembloux (Bertinchamps). Informatie: www.larp.be.
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Augustus:
5 augustus: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een kledingworkshop in
Delft. Informatie: Desiree Raassing, 015 - 2125706 (na 17:00).
5 augustus: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop in De
Burcht, Kolhornseweg 7, Hilversum. Informatie: Leon van Ee, 06 - 23229231.
12 augustus: Stichting Malatië organiseert een Volksraad in de Indoor in
Utrecht. Informatie: Stichting Malatië Adventures, Kerkstraat 7a, 3581 RA
Utrecht, of Rolf, 030-2342820 (werkdagen tussen 19.30 en 20.30), email:
malatie.secretariaat@usa.net.
13 tot en met 17 augustus: Stichting Emphebion gaat op live roleplay zomer
kamp, in de kampeerboerderij “Brabantbos”, Kerkenhuis 2 te Lierop. Informatie
op de Emphebion website: www.emphebion.org.
19 augustus: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop in
De Burcht, Kolhornseweg 7, Hilversum. Informatie: Leon van Ee, 06 23229231.
26 augustus: Rollenspelvereniging Arcana houdt in verband met live XIII een
figurantendag in de Q-bus, de concertzaal van het Muziekhuis in Leiden.
Informatie: Desiree Raassing, 015 - 2125706 (na 17:00).
31 augustus tot en met 2 september: De Belgisch-Nederlandse vereniging
Oneiros organiseert Poort XVII in Nederland. Informatie via Oneiros, 00-3133241410, homepage: www.oneiros.org.

September:
7, 8 en 9 september: Rollenspelvereniging Arcana organiseert onder de naam
“Vakmanschap is Meesterschap” haar dertiende live roleplay-weekend op het
terrein van St.Walrick te Overasselt, bij Nijmegen. Informatie: Desiree
Raassing, 015 - 2125706 (na 17:00).
7, 8 en 9 september: De vierde live van Rex Mundi vindt plaats in “de Veldhof”
in Kring van Dorth (Gelderland).
Informatie: www.lochem.net/rexmundi.
29

20 tot en met 23 september: Ravenskeep Adventures organiseert het evenement
“Call of the Wild IX” op het Naaldenveld in Bentveld. Informatie: Michel
Manschot: email ventrue@xs4all.nl of tel. 020-6968774 de kijk op de
Ravenskeep website: www.ravenskeep.myweb.nl.
28, 29 en 30 september: De Belgische vereniging Eternica organiseert haar
zeventiende live roleplay-weekend in domein Woutershof te Kinrooi, België.
Informatie via de Eternica homepage: www.eternica.com.
28, 29 en 30 september: Charm organiseert haar tweede live in St. Walrick,
Nijmegen. Nadere informatie kan je opvragen bij Eric van Hoof, email
etor@dds.nl, tel. 06 29357379, of op de Charm homepage op
www.gobbo.nl.

Oktober:
19, 20 en 21 oktober: Manticore’s vierde live roleplaying weekend “Crypto”.
Informatie: arjaan@hotmail.com of via de Manticore homepage:
www.manticore.nu.

November:
9, 10 en 11 november: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert
Caege X. Informatie via Oneiros, 00-31-33241410, www.oneiros.org.
16, 17 en 18 november: Stichting Malatië houdt een Koninkrijk Malatië
weekend in “De Heidewachter”, Otterloo. Voor informatie zie de website van
Malatië: www.malatie.nl.
24 en 25 november: Alcharion 4 vindt plaats in Merkenveld, België. Meer
informatie is te verkrijgen via de website van Eternica: www.eternica.com.

30

31

DRUKWERK

Afzender:
Rollenspelvereniging Arcana
Postbus 16144
2301 GC Leiden
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