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Beste leden,
Een mijlpaal is bereikt: de Foliant weet nu waar Abraham de mosterd haalt. Hè,
denk je misschien, maar als het je niet is opgevallen op de titelpagina: dit is de
50ste Foliant. Een hele prestatie lijkt ons (maar wij preken voor eigen parochie!).
In dit jubileumnummer proberen we weer wat leuke zaken aan jullie te
presenteren, te beginnen met de enquête en de ‘Wie-is-wie?’ van Elerion live
XXVI. De algemene opmerking over de afgelopen live is dat deze iets minder
werd gewaardeerd als de vorige. Opvallend is dat het spelterrein ditmaal door
ruim minder deelnemer te groot of te klein werd gevonden. Er zal wel enige
gewenning zijn opgetreden (?). Om twee punten te noemen uit de opmerkingen:
de spelers waren over het algemeen wel te spreken over het uitserveren van het
eten, de figuranten wat minder en de digitale verspreiding van de Foliant (en
andere info) heeft zowel voor- als tegenstanders.
Met alle plezier hadden we hier ook de enquête van de Bron geplaatst maar
beide redactieleden zijn nog maar net terug uit Oosterhout en moeten nog
aansterken na een weekend afzien. (Wij vinden liggen op een paar kussens en je
onderlingen rondcommanderen een inspannend weekend ;-) Het weer viel mee
(oké, een beetje regen op zaterdag, maar er was erger voorspeld) en de
stemming zat er bovenverwachting goed in. Kortom, het was leuk en voor hen
die nog nooit mee hebben gespeeld, is er geen excuus om in 2009 niet mee te
doen! O ja, die enquête doen we de volgende keer wel...
Arcana zal deze zomer acte de presence geven op Mysticfair en Castlefest.
Jullie hulp wordt gevraagd en voor de twijfelaars: het is altijd erg gezellig bij dit
soort evenementen, dus meld je aan!
Verder hebben we de bekende mededelingen zoals gevonden voorwerpen,
oproepen en de te gebruiken informatiepunten. De agenda staat ook weer vol:
de Foliant mag dan 50 zijn maar is nog lang niet versleten!
Vanaf deze plek bedanken we alle redactieleden van de 50 Folianten voor hun
geleverde arbeid: zonder jullie hadden we nooit 50 exemplaren kunnen
produceren! (En bestuur: Doe ons maar een goeie port!)
Afgelopen maanden is er ook veel moeite gestopt in het verplaatsen van de
Arcana berging. Deze nieuwe berging is goedkoper, ruimer en bevindt zich in
Oosterhout. Op de website staan foto’s van de berging in opbouw. Ondertussen
wordt er volop gebruik gemaakt van de ruimte en staat er al flink veel in. Bij
deze willen we eenieder bedanken die zich heeft ingezet voor deze nieuwe
opslagplek, met name pa Wouters.

Veel print-, lees- en spelplezier gewenst,
Marco Lammers en Gerard Bloemers.
3

Enquête Elerion XXVI
Waar gaat de tijd toch heen, Elerion 26 is alweer geweest! Qua cijfers wijkt hij
niet erg af van de vorige lives. Dit is best een knap resultaat, gezien het feit dat
er bijna 10 figuranten kort vantevoren afzegden, of wegens allerlei crises tijdens
het weekend vertrokken! Dit was de derde (en voorlopig) laatste keer dat we in
Mugge…-sorry- Zonnestein verkeerden. Zouden we daarmee de monsters uit de
Paarse Plassen achter ons laten?
Uitblinkend personage
En... wie blonk(en) er dit
keer uit? De overduidelijke
‘winnnaar’ is Robustis
Cervax Ductor, voormalig
leider van de Incendia
delegatie. Hij zit maarliefst
bijna 10 punten boven de
nummers twee: Eusebius
Flamen Diales, rechterhand
van de keizer van Incendia,
en Linthe, krijger der
Generaal, die aan haar
einde is gekomen door in
het toetje van voornoemde
te spugen.

Robustis Cervax Ductor, foto van Johan Wouters

Leukste personage
Robustis Cervax Ductor, voormalig leider van de Incendia delegatie
Eusebius Flamen Diales, rechterhand van de keizer van Incendia
Linthe, krijger der Generaal
Radboud Minneberg, beul der inquisitie
Gosto de Marangos, de oude man
Amon, Heer der Tijd
Calesta, burggraaf van Steenwolde, bezweerder, alchemist
Joseph Jankauskas, nomadi
Kilian Quigley, meester in de phenomenologie
Quertus, alf
Dolf Nicola, sergeant der Generaal
Rinus Mug, orkbalcoach
Alain de Malvoisin, inquisiteur
Balthasar den Havik, avonturier †
Bartholus Janskauskas, nomadi
4
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Gustav
Hoofd inquisiteur
Iedereen
Lambik al Dente, spoorzoeker
Maeve, spoorzoeker der Generaal
Mus, het bosmeisje
Nago 'N Guessan G'Bogou, priester van de Zon
Peter, herbergier van de Gemeenschappelijke Ruimte
Ruig, druïde
Artesia Banck, druïde
Bosmeisjes
Loete, postbode
Sanka-Ra, priester van de Zon en Groot-Inquisiteur
Incendianen
Inquisitie
Rode ridders & hulpjes
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Leukste spelmoment
De leukste spelmomenten zijn ook weer lekker divers. De nummer één gaat
samen met de nummer één van de uitblinkers: Robustis Cervax Ductor die van
Eusebius Flamen Diales
op het bordes een vuurzee
op zichzelf moet doen
omdat hij de bosmeisjes
van diefstal beschuldigd
had en dat niet kon
bewijzen. Waarbij die
vuurzee ook nog eens in
eerste instantie mislukte,
wat de Ductor als een
teken van zijn godin
probeerde te interpreteren.
Waar de Diales echter
mooi niet intrapte. Ook de
De inquisitie, foto Johan Wouters
inquisitie was weer populair, wat hebben jullie toch
met martelen? Gelukkig staat het zuiveringsritueel van het meer op drie.
Leukste spelmoment
Zelfkastijding d.m.v. (in eerste instantie mislukte) Vuurzee van
Robustis Cervax Ductor op het bordes omdat hij de bosmeisjes van
diefstal had beschuldigd en dat niet kon bewijzen
Inquisitie-ellende (ondervraging, half weekend verbergen, gemarteld
worden, martel-les, executie van Jarum Jozias Joseph van Rozenburg)
Zuiveringsritueel op het meer
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Bekentenis van Joseph Jankauskas, nomadi, aan Theophiel ‘Casanova’
Allegrand dat die de betere minnaar is/was
Penjolgevecht met de IJzeren Vuist
(Middernachtelijke) privé-gesprekken
Het ‘tietjes’ moment van twee bosmeisjes en de Ductor
Monster/penjool spelen
Reactie op Artesia’s plan om in het meer te duiken met
zuiveringssteentjes: slaapspreuk, vastbinden en wegslepen
Aanbod van de familie Al’dente om mij te adopteren
Bedankje van de sprekende pruik
Blijven zitten terwijl de rest van de Generaal uit angst vertrekt
Gevechten
Met boeren de inquisitie en Incendianen treiteren
Misselijke kikker
Nomadifeestje op vrijdagavond
Orkbalwedstrijd
Realisatie dat Ian G. ’s logo het logo van de ING bank is
Schildknaapslag ontvangen
Vampier bij wie van alles misging
‘Rijbewijs en kracht’
Executies van renegaten en ketters
Onder de arm van een van achteren aanvallend vleerbeest wegduiken
Spokenprobleem oplossen
Vermoord worden
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Opmerkingen
Jullie hebben weer een hoop
opmerkingen gemaakt (al
komen een flink aantal
redelijk overeen), die we
natuurlijk ter harte zullen
nemen. Ik zal er hieronder
enkele noemen.
De belangrijkste klacht was
dat er te veel monsters waren
die niet met normale wapens
te raken waren. Ok, knopen
we in onze oren. Verder
waren er veel opmerkingen
over de rookplek. Tja, met de
Even rustig bij het water, foto Johan Wouters
nieuwe rokersregels is het moeilijk te voorkomen dat er maar weinig
rookplekken zijn en dat daar dus veel mensen rondhangen die alleen maar aan
het roken zijn en er verder niet echt spel hebben of maken. Dit maakte het
inderdaad moeilijk mensen te ontlopen en de plek werd er minder sfeervol van.
We weten er echter niet direct een oplossing voor. We hopen dat personen, als
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ze op de rookplek zijn, toch proberen in hun rol te blijven en spel te creëren.
Zowel spelers als figuranten gingen af en toe uit hun rol en hielden zich niet
altijd goed aan de regels. Tja, mensen blijven mensen. Als je je er aan ergert,
kun je mensen hierop aanspreken. En wie de schoen past…
De meningen over het mailen van de papierwinkel zijn wisselend, de een vindt
het ideaal, de ander vindt het niks. Van de 65 ingevulde enquêtes waren er 34
positief over de mail-actie (en een stuk of 10 hadden geen mening), dus we
zetten het voorlopig nog voort.
‘Leukste live tot nu toe’: kijk, zo horen we het graag!
Sylvia Lemkowitz

Tekening van Sander ten Napel
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Wie is wie op Elerion live XXVI?
Ook ditmaal hebben we de hand weten te leggen op de lijsten met de namen van
personen en personages, zodat het mogelijk wordt om de speler van die
moedige krijger of stoere priesteres terug te vinden of om de namen die je
tijdens het weekeinde in je verslag of dagboek hebt vermeld te controleren op
spelfouten. Het kan natuurlijk ook zijn dat je naam of het naam van je
personage niet goed geschreven is, in dat geval kan je het best contact opnemen
met de secretaris die misschien, als je aardig genoeg tegen hem bent, deze fout
wel wilt herstellen.
Spelers
PERSONAGE
Alexander Groeneveld
Alexis
Annesta van Klaveren
Armand La Kwaq de Beijl
Artesia Banck
Baldur van Zilverbeek
Balthasar den Havik
Bernard van Wolf
Bertram Alondo (aka Heronius)
Calesta
Convivax
Cornelius
David
Deca Al'Dente
Distel Hoogland
Draco Winterbloed
Elric Alberdus
Falco Looier
Fernando van Klaveren
Glorelain van Reycksteen
Gosto de Marangos
Gérar Hoen
Heron van Ramssteen
Hugo Valkenhoff
Ian Gee Banck
Igor Loos
Imrin Westveldt
Innagada DaVida
Jarum Jozias Joseph van Rozenburg
Jiria van Rooyen
Jisan Assul
Joseb Janzkauskaz
Kilian Quigley

NAAM SPELER
Lennart Backus
Pauline Knapen
Eeke Anne de Ruig
Wouter Pieters
Bibi Boom
Mikkel De Hert
Bas Paap
Bart Aarts
Tjalling Spaans
Michiel Magnée
Christiaan Lam
Arjan van Reeuwijk
Dave Vlegels
Sander Koop
Karin Eckhardt-Troost
Kristof Verhoeven
Joris Slootweg
Chris Schaekens
Robin Gilijamse
Jimmy Raaijmakers
Ferry Warnaar
Joris Huijs
Alexander Eckhardt
Manuel Oppenoorth
Pieter van der Beek
Michael van Oorschot
Vincent Pieterse
Annis Kouwenberg
David Gilijamse
Nina Moelker
Jonas Norrby
Gerard Bloemers
Jacob Boersma
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Lambiek Al Dente-van Reijcksteen
Lev
Lidia Vanula (aka Fanuella Enochian)
Linthe
Lochlainn van Zilverbeek
Locutus 'de koude' Winterbloed
Loete
Maeve
Malthenniel
Mila van Gaard - van de Moerputten
Mithras
Mus
Nago 'N Guessan G'Bogou
Nebis Inidem
Nicasius Noordman
Orion Falls
Pommetje
Ralph Roelofsen
Raven Gondolaei
Rigor
Roberto Canestrelli di Torresole
Rogier Buysing
Ruig Draadlok
Swentibold Hoen
Talion Ius
Taragai 'Sam' Van Samerkand
Val-drah
Ward Rothsheijer
Wilfried Van Gaard

Bram van de Pas
Femke Dieleman
Janne-Maike Venis
Aletta Moelands
Kristoffel De Hert
Gilad Peltier
Stefan Strybol
Daniëlle de Boe
Aurélie Lambin
Debby Peters
Joke Spannenburg
Nelleke Hartman-Baldé
Alphons Dragt
David Dylan Jessurun
Richard Jansen
Joris Pieterse
Laura van den Berg
Robert van Oorschot
Olivier Gubbels
Roald Lazet
Rob Goedemans
Jelle van Alewijk
Don Kwast
Gilbert van Zeijl
Tim Hendriks
Johan Andrée
Anja Goedemans
Sjoerd Postma
Bernard de Cuyper
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Figuranten
PERSONAGE
Adelbrecht Hempers
Alain de Malvoisin
Alfons de Ruitenbreker
Amon
Anastacia Jonghuis
Aurea Mazarino
Azazil
Bartholus Jankauskas
Berend Venkel
Bert Versteeg
Bertram Achterbeecke
Borre Negare
Dexter Sinus
Dolf Nicola
Doyu Loddos
Epona Dechtire
Etienne Mefiance
Eusibius Flamen Diales
Fabian van Houthof
Flauros
Formus Facere Servus
Fransesca Wedermoed
Gagelkruid
Henrick Pomoc
Hermanio Van Der Laan
Hugo Janszoon
Imme
Jaap Singe
Jean-François Froideville de Mon’o
José Romano
Jurre den Dekker
Ka-Rashid aka Hermanius aka Ioldar
Karima Janzkauskaz
Kwertus
Lanvassa Anculae Ductor
Lars Trundholm
Leone Thijse
Lepka Tsarni
Lucius Zwartwaeter
Madelon du Liongresse
Magnus Fulmen Ductor
Marcia Oudenwold
Mendorian van Sieptervaal
Mikah de Maanmaker
Murakh
Patrick Pierre de Boulangier

NAAM FIGURANT
Jeroen Vos
Ide Nentjes
Bas den Breejen
Casper van Dijk
Esther Büller
Helma van den Ouwelant
Caroline Nijnuis
Leon van Ee
Gerben Smit
Niels van der Hulst
Quintus Stokvis-Veth
Frank Hendriks
Marijn Lamers
Maarten Scherpenzeel
Evert Jansen
Ceciel van Aalst
Jelle van Reeuwijk
Eric Vinken
Merijn Hommes
Leon van Ee
Raoul Meuldijk
Els Schulz-Valée
Jan Wensveen
Martijn de Jong
Gerbrand Vestjens
Maarten Arends
Anoeska Stokvis
Marcel Oerlemans
Johan Wouters
Ilse Vergeer
Niels van der Hulst
Jan Wensveen
Ivon van Velse
Caroline Nijnuis
Moniek Pillen
Thijmen Jansen
Sylvia Lemkowitz
Jos Boekhorst
Wouter Gortenmulder
Judith Nijboer
Ruben Schulz
Anoeska Stokvis
Casper van Dijk
Peter de Graaf
Gerbrand Vestjens
Patrick Deters
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Pecunus Domia Bellator
Peter Jansen
Peter Piombaporto
Radboud Minnenburg
Rebuzalis
Rinus Mug
Robustis Cervax Ductor
Roderick van Aertselaer
Rudolph Tambourton
Samuel Janzkauskaz
Sangis Libarore Bellator
Sanka Ra
Shoukri Janskaskaus
Theodor Justice
Theophiel Allegrandes
Trebix Creare Fabrica
Vertillia ‘de Schone’ Jagersdochter
Waldemar
Wilhelm le Marteau

Daniël van Gelderen
Wouter Gortenmulder
Stefan Hamels
Patrick Deters
Jeroen Vos
Kino Verburg
Titus Galama
Thijmen Jansen
Jeroen Vos
Ron van Amsterdam
Anne Mohlmann
Marcel Oerlemans
Sabrina Goonetilleke
Jelle Rinkel
Ide Nentjes
Mar Vermaas
Els Schulz-Valée
Quintus Stokvis-Veth
Jos Boekhorst

Gerard en Marco, met dank aan onze database specialist Marcel O.

Tekening, ook op pagina 9, van Sander ten Napel
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Inschrijving Elerion live XXVII
Inschrijfformulier ARCANA Elerion live XXVII
op 17, 18 & 19 oktober 2008 in het “Mussennest” te Otterloo.
 Ik ben lid van Arcana en schrijf me in als deelnemer aan live XXVII.
 Ik word lid van Arcana en schrijf me in als lid èn als deelnemer aan live XXVII.
Ik wil meedoen als:

 figurant

 speler.

Spelers
 Ik wil het personage houden dat ik tijdens een eerdere live van Arcana heb gespeeld.
Naam personage: _____________________________________________________
 Ik wil een nieuw personage spelen en de volgende drie basisklassen hebben mijn voorkeur:








Krijger
Spoorzoeker
Priester van de Generaal
Priester van de Jaden Hemelkeizer
Druïde
Tovenaar
Avonturier

1e voorkeur:

_________________

2e voorkeur:

_________________

3e voorkeur:

_________________

(Kies ook één basisvaardigheid en één talent.)

Figuranten
Wat vind je leuk om te spelen?
Ja











Nee











Een rol waarbij ik veel verbaal moet improviseren.
Een rol waarvan vechten een onderdeel is.
Een rol die volledig is gericht op actie (monsterrol).
Een rol waarbij ik op de voorgrond moet treden.
Een rol zonder directe relatie met andere figurantenrollen.
Een rol waarbij ik met andere figuranten een groep vorm.
Een rol die draait om één bepaald plot (plotgerichte rol).
Een rol die is gekoppeld aan de setting en niet aan een plot.
Een rol met veel achtergrondinformatie die ik moet leren/kennen.
Een rol met meerdere spreuken die ik moet kunnen uitvoeren.
Gegevens
Naam en voorletter(s):
Voornaam:

Basisvaardigheid avonturier:
 houtwerken  leerwerken
 smeden
 zakkenrollen
Talent avonturier:
 boekrollen lezen
 vechten met twee wapens
 woudlopen
Voor de casting willen we graag
weten hoe lang je bent en
hoeveel je ongeveer weegt:
Lengte: _________ m.
Gewicht: _________ kg.
Hoe is je fysieke conditie:
 goed
 matig
 slecht

Straat en nummer:
Postcode en woonplaats:

Land:

E-mail adres:
Telefoonnr. thuis:
Datum en plaats:

Telefoonnr. werk:
-

- 200 , te

Handtekening:

Het Arcana-lidmaatschap kost €6 per jaar. Alleen leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere verenigingsactiviteiten.
Leden krijgen vier keer per jaar het verenigingsblad de Foliant. De live kost (onder voorbehoud) €55 voor figuranten en €90 voor spelers.
Hiervoor krijg je een rollenspel van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag, 6 maaltijden en een slaapplaats met douchegelegenheid.
Je kan je inschrijven m.b.v. het contactformu;ier op de Arcana website of je stuurt je inschrijfformulier, samen met een pasfoto (alleen voor
nieuwe spelers), naar: Arcana, Waterwerk 51, 3063 HB Rotterdam.
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 Evere-Zuid, Eversestraat 1, 1140 Evere, België.
Het moment waarop wordt betaald,, is het moment van inschrijving. Bij annulering tussen vijf en drie weken voor aanvang wordt het
deelnamegeld teruggestort, minus €12,- 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 €12,- ingehouden voor verstuurde
documenten en administratiekosten. Inschrijvingen en betalingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
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Puerto Diablo 5

13
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Hulp gevraagd voor Arcana PR activiteiten
In de zomer gaan we Arcana promoten: op 19 en 20 juli bij Mysticfair in Ahoy,
Rotterdam en op vrijdag 1 t/m zondag 3 augustus bij Castlefest in Lisse
We hopen dan een hoop nieuwe leden te winnen voor onze rollenspelactiviteiten in het algemeen en voor
Elerion en De Bron in het bijzonder.
Dit willen we doen door een kort
fantasy rollenspel aan te bieden. Met
een groepje van een man/vrouw of
vijf gaan de gasten op pad om in de
wereld van Elerion een kort avontuur
te beleven. Die wereld moet dan wel
mooi aangekleed zijn en dat gaat niet
lukken zonder figuranten! Jullie dus!
Daarom bij deze een oproep aan
jullie. Kijk in je agenda of je op
bovenstaande data de tijd hebt om
mee te helpen aan deze mooie
evenementen. Per dag zijn er
ongeveer 15 mensen nodig om het
De heksenwaag op Castlefest
programma te draaien en om te zorgen
dat iedereen ook van het festival kan genieten. Als je wel wilt meehelpen, maar
niet wilt figureren, kunnen we je hulp ook gebruiken. Bijvoorbeeld door mee te
helpen achter de informatiestand of met het bedienen van de special effects.
Wat biedt Arcana als je meehelpt:
 Ten eerste een ontzettend leuke dag met veel (rollenspel) plezier;
 koffie, thee en frisdrank;
 een broodje voor tussen de middag;
 gratis toegang tot het festival voor de dag dat je meehelpt;
 en heel veel dankbaarheid!
Mail of bel als je tijd en zin hebt om mee te doen.
Nog vragen? Mail naar: pr@arcana.nl
Alvast bedankt voor je moeite,
Jimmy Raaijmakers
&
Jelle van Reeuwijk (06 - 24 58 67 47)
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Voor figuranten van Elerion live XXVI
Beste figuranten van Elerion live XXVI,
een tijdje geleden hebben wij een verzoek gedaan richting jullie om een
verslag(je) naar ons te sturen met daarin jullie ervaringen tijdens de afgelopen
Elerion live. Dit verzoek hebben we gedaan omdat we graag willen weten hoe
jullie de door ons bedachte rollen hebben ervaren. Wellicht hebben jullie tips
en/of suggesties voor verbetering. Dit geeft de scenariogroep de mogelijkheid
om in te spelen op jullie ervaringen.
Inmiddels heeft een aantal figuranten gereageerd, maar we zouden heel graag
nog meer reacties willen lezen. Mocht je dat alsnog willen doen, mail dit dan
naar: scenario@arcana.nl zodat wij voor de komende live weten waar we
op moeten letten.
Alvast bedankt!
Namens de scenariogroep,
Thijmen Jansen
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Slaapzak gevonden bij Elerion live XXVI
Eén van de deelnemers van Elerion live XXVI vond bij het uitpakken een
slaapzak in de auto die niet van hem was. Het is een groene slaapzak in een
groene hoes. Het sluitkoord van de hoes is vastgeknopt aan de bodem van de
hoes zodat deze als handvat kan dienen.
Wie is de eigenaar van deze slaapzak? Graag mailen naar: info@arcana.nl

Strijder Elric, tekening van Sander ten Napel
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Algemene mededelingen Arcana
Vragen aan Arcana
Als je iets wilt weten over de activiteiten van Arcana (je wilt bijvoorbeeld je
hulp aanbieden bij het maken van de live kleding) of welke persoon je moet
hebben om een bepaalde vraag aan te stellen, dan kan je het beste contact
opnemen met het Arcana infopunt: Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks
of Eric Vinken, bereikbaar doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het
weekeinde). Je kan natuurlijk ook mailen: E-mail: info@arcana.nl.

Klim eens in je pen
Het is wel eens gebeurd dat leden hun stukje voor de Foliant of de Wilde Post,
dat ze met veel plezier hebben geschreven, tegen hun verwachting in niet in de
volgende uitgave hebben zien verschijnen. Dat is teleurstellend en had
misschien voorkomen kunnen worden. Een mogelijke oorzaak is dat het stukje
na de deadline bij de redaktie is aangekomen of misschien wel bij de verkeerde
persoon in zijn of haar mailbox is beland. Hieraan kunnen we wat doen!
De deadlines voor het inleveren van kopij voor de Foliant en de Wilde Post zijn
al bekend en staan hieronder vermeld. Door omstandigheden zouden deze nog
kunnen wijzigen, maar voorlopig mogen jullie uitgaan van de volgende data:





Nummer 3 - zomer 2008:
Nummer 4 - najaar 2008:
Nummer 1 - winter 2009:
Nummer 2 - voorjaar 2009:

deadline 6 augustus
deadline 8 november
deadline 4 februari
deadline 6 mei

Mocht je iets willen schrijven voor de Foliant of de Wilde Post, maar je weet
niet wat, dan zou je aan het volgende kunnen denken:
Voor de Foliant: Een historisch artikel, bijvoorbeeld “Reizen in de
middeleeuwen”, een filmrecentie van films die zich afspelen in de
middeleeuwen of de gouden eeuw of een stukje over het zelf fabriceren van
mooie live spullen.
Voor de Wilde Post: Ingezonden brieven, rouwadvertenties, codeberichten of
gedichten. Bij de Wilde Post moet je er wel rekening mee houden dat dit blaadje
bij de Elerion lives hoort.
Geef bij stukken altijd aan waarvoor het bestemd is; de Foliant of de Wilde
Post. Artikelen voor de Foliant en de Wilde Post kun je sturen naar de redaktie:
E-mail: redaktie@arcana.nl.
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Vragen over “De Bron”
Indien je vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit evenement, dan kan
je een e-mail sturen naar info@arcana.nl. Kijk voor meer informatie ook
eens op www.arcana.nl/index.php?page=bron-inleiding

Vragen over Elerion
Indien je vragen of opmerkingen hebt van algemene aard of over de organisatie
van de Elerion lives, dan kan je contact opnemen met de kerngroep:
E-mail: kerngroep@arcana.nl.
Voor scenario aangelegenheden, het opsturen van personagebeschrijvingen,
doelen van je personage, grootse plannen die je tijdens de live ten uitvoer wilt
brengen en binnenspelse brieven (naar bijvoorbeeld figurantenpersonages)
neem je contact op met het scenario team:
E-mail: scenario@arcana.nl.
Voor vragen over de spelregels is er een spelregelgroep, je kunt ze bereiken per
e-mail: spelregels@arcana.nl.

Vragen over Puerto Diablo
Voor vragen over de Puerto Diablo lives, kan je het best contact opnemen met
het infopunt van Puerto Diablo: E-mail: info@puertodiablo.nl.
Gerard Bloemers, Marco Lammers
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Agenda
Juni 2008
27 t/m 29 juni 2008
LARP Zwolle organiseert ‘Eiland 3’
Zie voor meer informatie de website: www.larpzwolle.nl
Juli 2008
11 t/m 14 juli 2008
The Vortex organiseert The Summoning. Lokatie: Ada’s Hoeve te Ommen. Ga
voor meer informatie naar de webpagina van Vortex: www.the-vortex.nl
21 t/m 25 juli 2008
De Emphebion zomerlive zal worden gehouden op een -nog- onbekende lokatie.
Zie voor meer informatie de website: www.emphebion.org
Augustus 2008
14 t/m 17 augustus 2008
Attila organiseert het Elbaria koningsweekeinde, meer informatie op de site van
Attila: www.attilalrp.nl/
15 t/m 18 augustus 2008
Cauldron organiseert B.O.R.N. Dit is een collectie van LARP-workshops voor
de beginnende rollenspeler, gericht op het systeem van vereniging Cauldron.
Voor meer informatie zie de website: born.bene.ws/born_main.php
September 2008
12 t/m 14 september 2008
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Puerto Diablo 5 in het Scout
Centrum Rotterdam te Capelle a/d IJssel. Inschrijven is nu mogelijk m.b.v. het
Arcana contactformulier. Zie voor meer informatie de website van Puerto:
www.puertodiablo.nl
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12 t/m 14 september 2008
Oneiros organiseert Caege Renaissance V in de Kalei te Dilsen Stokkem.
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be
12 t/m 14 september 2008
Dawn VI organiseert "de Rode Dageraad". Locatie: kampeerboerderij De
Veldhof in Kring van Dorth. Zoals altijd kenmerkt Dawn zich door
fantasierijke, boeiende en humorrijke weekenden met een grote mate van
invloed door de spelers. Voor meer info e-mail Marcel Koopman op
marcelkoopman01@planet.nl of kijk op www.dawnlrp.tk
12 t/m 14 september 2008
Legendfalls organiseert haar evenement. Zie www.legendfalls.nl/ voor
meer details
19 t/m 21 september 2008
LARP Zwolle organiseert ‘De Dwaler 6’
Zie voor meer informatie de website: www.larpzwolle.nl
Oktober 2008
3 t/m 5 oktober 2008
Dummnoni Chronicles Meer info is te vinden op de site van Dumnoni.
home.tiscali.nl/dummnoni/main/index.htm

4 en 5 oktober 2008
Attila organiseert Elbaria, meer informatie op de site: www.attilalrp.nl/
5 oktober 2008
Rollenspelvereniging Arcana organiseert de figurantendag voor Elerion live
XXVII, een rollenspel weekeinde in fantasy sfeer. Details zullen later volgen.
10 t/m 12 oktober 2008
The Vortex organiseert Moots 2. Meer informatie: www.the-vortex.nl
17 t/m 19 oktober 2008
RSV Arcana organiseert Elerion live XXVII, een rollenspel weekeinde in
fantasy sfeer. Locatie: "Het Mussennest" te Otterloo. De inschrijving is reeds
geopend. Meer informatie: Telefoon: 076 5209231 (Marielle Klerks of Eric
Vinken, doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekeinde).
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17 t/m 19 oktober 2008
LARP Zwolle organiseert ‘Quon 8’
Zie voor meer informatie de website: www.larpzwolle.nl
17 t/m 19 oktober 2008
Oneiros organiseert Saga VII in Dworp te La Fresnaye.
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be
17 t/m 19 oktober 2008
Evolution Events houdt Exodus V.
Meer informatie op: www.evolution-events.nl/algemeen/
November 2008
8 en 9 november 2008
Attila organiseert Einheri tweedaagse, meer informatie: www.attilalrp.nl/
14 t/m 16 2008
Oneiros organiseert Poort XXIX, Locatie: De kluis te Sint-Joris-Weert.
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be
14 t/m 16 november 2008
Evolution Events houdt Lextalionis 6.
Meer informatie op: www.evolution-events.nl/algemeen/
28 t/m 30 november 2008
Call of Heroes 2 - Arjah [onder voorbehoud]. Lokatie: Land van Kleef. Meer op
de site: www.thecallofheroes.nl/
December 2008
12 t/m 14 december 2008
Oneiros organiseert Manticore 16 in de omgeving van Brugge.
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be
27 t/m 30 december 2008
De Emphebion winterlive zal worden gehouden op een -nog- onbekende lokatie.
Zie voor meer informatie de website: http://www.emphebion.org/
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Maart 2009
20 t/m 22 maart 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXVIII, een rollenspel
weekeinde in fantasy sfeer. Locatie: "De Winner" te Overpelt in België.
Inschrijven is pas mogelijk na afloop van Elerion live XXVII.
Mei 2009
8 t/m 10 mei 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert De Bron 3
Dit is een Arcana rollenspel evenement voor jongeren van 14 tot en met 17 jaar.
Locatie: kamphuis Ahoy in Oosterhout.
Juni 2009
12 t/m 14 juni 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Puerto Diablo 5 in het Scout
Centrum Rotterdam te Capelle a/d IJssel. Inschrijven is nog niet mogelijk. Zie
voor meer informatie de website van Puerto: www.puertodiablo.nl
September 2009
25 t/m 27 september 2009
Rollenspelvereniging Arcana
organiseert Elerion live XXIX,
een rollenspel weekeinde in
fantasy sfeer. Locatie: "Het
Mussennest" te Otterloo.
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DRUKWERK

Afzender:
Rollenspelvereniging Arcana
Waterwerk 51, 3063HB ROTTERDAM
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