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Beste leden,
Wederom later dan gebruikelijk, maar daardoor niet minder
interessant; De Foliant! Helaas kunnen we nog steeds geen verslag van de ALV
laten zien en zijn benieuwd of die van komend jaar eerder in de Foliant staat ;-)
Over naar zaken die wel in ons favoriete blad staan, daar zijn we tenslotte voor.
We trappen ditmaal af met de enquête van de afgelopen Elerion live. Omdat de
papieren versie na afloop niet beschikbaar was, is er een mogelijkheid gecreëerd
op de Arcana webplek. Hierbij is een goede respons gehaald, namelijk 75% van
de gebruikelijke. Eric heeft daarna zijn best gedaan om op korte termijn een
mooi stukje te schrijven. De kerngroep van Elerion heeft echter nog geen tijd
gehad om zich te buigen over alle commentaren, wellicht kunnen we daar in een
later stadium nog iets over berichten. Onze dank gaat uit naar zowel Eric als
onze webtovenaars!
Sander heeft ons ook ditmaal niet in de steek gelaten en ons blij gemaakt met
een stuk over de barbareise piraten. Voor de mensen die geen idee hebben waar
dit over gaat: lees en leer over dit stukje (deels vaderlandsche) geschiedenis.
De afgelopen winter is Arcana actief geweest op de Winter Fair in het Archeon
te Alphen aan den Rijn. Hoe het daar aan toeging, kan je lezen in het verslag
van de PR groep. Om een tipje van de sluier op te lichten: spelen met demonen
is gevaarlijk!
Het laatste stuk dat wij toegestuurd kregen, is van de geliefde vier (die trouwens
met z’n vijven zijn). Door hun ervaring als figurant bij Elerion, hebben ze
ideeën opgedaan met betrekking tot het scenario. Als je benieuwd bent wat ze
met de scenariogroep hebben besproken, lees dan dit artikel!
Als laatste willen we het volgende onder de aandacht brengen van oud Bron
spelers die de overstap naar Elerion hebben gemaakt. We zijn benieuwd naar
jullie ervaringen. We zouden het leuk vinden als jullie enkele vragen zouden
willen beantwoorden.

De Redaktie wenst u een goede zomer toe,
Marco Lammers en Maarten Scherpenzeel.
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Enquête Elerion 32
Door omstandigheden was er aan het einde van Elerion 32 helaas geen enquête.
Gelukkig is er na enig digitaal ‘geknutsel’ wel een digitale enquête op de
website geplaatst. En hoewel de respons niet zo hoog was als gebruikelijk (zo’n
80 meestal) hebben we uit de toch 60 ingevulde enquêtes wel wat conclusies
kunnen trekken.

Algemeen
Getalsmatig leverden de enquêtes het gebruikelijke beeld op van een
gemiddelde score van ongeveer 8 op alle onderdelen (variërend per onderwerp
van 7,3 tot 8,5). Een uitzondering daarop vormden de locatie en de omgeving.
Beide kregen gemiddeld een 9,2! Dat is bijna 3 punten meer dan de locatie van
Elerion 31, die ongebruikelijk laag werd gewaardeerd, maar ook nog minstens
een punt hoger dan eerdere locaties. De 1 punt hogere score voor amusementswaarde lijkt met de locatie samen te hangen. De figuranten waardeerden ook het
spellokaal flink hoger dan afgelopen keer. We hadden deze keer dan ook een
bijzonder ruim spellokaal, terwijl het bij Elerion 31 aan de krappe kant was. Bij
de logistiek valt ook een groot verschil te bespeuren; dit is goed te verklaren: de
organisatie had in Friesland veel meer tijd om alles op te bouwen, zodat dit veel
soepeler verliep. Als laatste valt het verschil op bij de hoeveelheid mensen die
aangaf dat er teveel dode momenten waren. Het lijkt erop dat bij Elerion 32 een
goede balans is gevonden tussen actie en rustpunten.
Gemiddelde uitslag

naar je zin?
volgende keer weer?
leuke rol?
ruimte rol uitbouwen?
genoeg actie?
te veel dode momenten?

Live 32

Live 31

61 / 61

74 / 78

61 / 61

76 / 76

26 / 26

18 / 20

59 / 61

65 / 77

58 / 61

60 / 79

2 / 61

31 / 79

amusementswaarde
scenario
lijnscenario
in rol figuranten
in rol spelers
eerlijke figuranten
eerlijk spelers

8.4
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accommodatie
omgeving
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9.2
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aankleding herberg / aankleding herberg
aankleding toernooiveld / ruine zonnetempel
aankleding troupe / het tussen

8.0

7.9

8.2

7.5

8.0

7.6

kostuums
maaltijden
sfx
aankleding spelterrein

8.4

8.4
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figurantendag
incheck
spelleiding
spellokaal
rolinfo
ontvangst vrijdag
briefing
logistiek
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speelbaarheid
personagekaart
SSNK
gevechtssysteem
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7.9
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foliant
wilde post
spelersinformatie
informatie nieuwe leden
wapens en kleding

7.8
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Hierboven de resultaten van de afgelopen twee lives cijfermatig.
Vetgedrukt de grootste verschillen

Verder gaf iedereen aan dat ze het naar hun zin
hadden gehad en dat ze de volgende keer weer
komen. Op een enkeling na was er voor
iedereen voldoende ruimte om hun rol uit te
bouwen.

Uitblinkers
Wat leukste personage betreft hadden wezens
met een groenige kleur duidelijk de voorkeur.
Zowel de vismonsters als Katarina, de slimste
aardmanvrouw ter wereld, scoorden bijzonder
goed. Op de voet gevolgd door Tante Rosa en
Senator Zuyderhuyzen.
Een vismonster komt uit het water
Foto van Kino Verburg
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Puntentotaal
7
6
4,5
4
3
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5

Leukste personage Elerion live 32
Vismonsters
Katarina
Tante Rosa
Senator Zuyderhuyzen
Loete
Caspar Haring
Hadrianus Fabricius
Alexander Molemans
Batsheba
Cirdan Tasadur
De Narwaljagers
De Wachter
Deca al Dente
Grootvader Moldovar
Grootvader Moldovars Troupe
Mirabella Bittervoorn
Isabella Zuyderhuyzen
Martine Dubbeldam
Muri Klarendal
Pieternelle Zogolikok
Rafael Bringa
Reinaerd van Terveegselen
Roos
Sam Wagenmaker
Scheg de Giek
Schele Harry
Sedracus
Augustus Silva

Aantal
stemmen
7
6
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bij de leukste momenten was het nachtelijke gevecht rondom De Schelp in
Waaigat duidelijk de favoriet; dertien personen noemde deze gebeurtenis in hun
enquête. Minder, maar ook nog meerdere malen genoemd werden de diverse
toneelstukjes bij grootvader Moldovars Troupe, en dan met name het toneelstuk
dat werd opgevoerd door de zonnegelovigen. Ook diverse ‘ontmoetingen’ met
weerwolven werden diverse malen genoemd.

De opmerkingen
Natuurlijk zijn er door jullie opmerkingen gemaakt over wat beter zou kunnen
of moeten. Daarover gaat de kerngroep zich nog buigen. Wel kunnen we
vermelden dat onveilig vechten door figuranten relatief vaak genoemd werd
deze keer. We zullen daar zeker meer dan voorheen aandacht aan besteden om
te zorgen dat ook tijdens spannende gevechten de veiligheid wordt
gewaarborgd.
Eric Vinken
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De Piraten van Algiers
Veel mensen denken bij de zeventiende eeuwse piraten aan lieden met mooie
namen als Roodbaard, Zwartbaard of desnoods Geelbaard, die met een Engels
lower-class accent en een houten been een Spaans schip overvallen.
En vaak klopte dat ook.
Wat minder bekend is in onze verhalen, is dat iets zuidelijker de Middelandse
zee te kampen had met haar eigen gesel: de Barbareise piraten. Deze lieden
opereerden van de Noord-Afrikaanse kusten (Algiers, Tunis, Marokko) en
joegen op de rijke handelsschepen van de Spanjaarden en de Italiaanse steden.
En ook de Nederlandse handel ondervond er vaak hinder van, want de
Barbareise Muzelmannen voeren ook regelmatig de Atlantische Oceaan op tot
voorbij de kusten van Engeland en Ierland.

Een kaart van Joe Lertola met daarop de Barbary Coast
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In westerse verhalen werden deze piraten als vreselijke monsters afgeschilderd.
Het zouden onchristelijke slavenhalers zijn, die in de naam van hun profeet
afgrijselijke wandaden begingen. Hoewel het zeker klopt dat ze op slaven
joegen en niet Christelijk waren (want Islamitisch), ging men hierbij erg
gemakkelijk voorbij aan de gruweldaden van “onze eigen” Christen-piraten.
Wat er zich in werkelijkheid afspeelde in de Middellandse zee, was een oude
oorlog tussen de Islamitische vorsten van Noord-Afrika en Spanje, die was
verworden tot een onontwarbaar diplomatiek moeras, waarin allerlei partijen
kapers (piraten met een wettelijke volmacht die toestemming gaf de vijand te
beroven) inzetten en over en weer
gevangenen en slaven uitwisselden
voor geld en kortstondige verdragen.
De Republiek der Nederlanden sprak
zich zeer duidelijk uit tegen de
Barbareise piraten en liet zelfs door
Lambrechts Hendriscz een zeer
succesvolle strafexpeditie uitvoeren.
Hij veroverde 20 schepen en dwong
een ongemakkelijke vrede af, nadat
hij in het zicht van Algiers 125
zeerovers liet ophangen. Deze
expeditie werd nota bene samen met
de Spaanse vloot uitgevoerd, midden
in de tachtigjarige oorlog met Spanje.
Dat kon omdat er net even vrede was
tijdens het twaalfjarig bestand van
1609 tot 1621.
Eén van de bekendste piraten in het middellandse zeegebied: Barbarossa, ofwel Roodbaard

Om het verhaal helemaal smeuïg te maken, waren sommige van de Barbareise
piraten zeelui afkomstig uit de Republiek der Nederlanden, met prachtige
namen als: Thomas de Gauwdief en Jan Marinus de Hagenaar. Deze lieden
werden renegaten genoemd. Rond 1625 schijnen er niet minder dan 55
kaperkapiteins in Algiers uit Nederland en Antwerpen te zijn geweest. De
bekendste van deze piraten waren Simon de Danser, De Veenboer en Jan Jansz
van Haarlem.
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Deze laatste is een mooi voorbeeld. Na een voorspoedige carrière bij de vloot
van Algiers, bekeerde hij zich tot de Islam. Om nog hogerop te komen,
veranderde hij zijn naam in Murad Rais (Rais betekent kaperkapitein) en huwde
hij een moslima van goede komaf. Hoewel men er op straat schande van sprak
(“Een verloochend Christen, een quaetsten Mahumetean”), onderhield de
Republiek via Murad Rais uitstekende diplomatieke betrekkingen met de
heersers van Algiers. Officieel was de verbrandingsdood uitgesproken over de
piraat, maar in werkelijkheid overwinterde hij met zijn vloot op het IJ, zonder
een strobreed in de weg gelegd te krijgen…

Nederlandse schepen bombarderen Tripoli, een schilderij van Lieve Pietersz Verschuier

We mogen concluderen dat de zeeroverij van de zeventiende eeuw alleen in en
rond Europa al heel wat gecompliceerder was dan de populaire piratenfilm doet
vermoeden en dat er ook eeuwen terug al een interessante wrijving was in de
officiële houding van de overheden betreffende piraterij, de verhouding met
Islamitische staten en de diplomatieke werkelijkheid.
Voornaamste bron: Kapers & piraten, Schurken of helden. Joost Schokkenbroek
en Jeroen ter Brugge. 2010. Walburg Pers. ISBN 978.90.5730.685.3. NUR 680

Sander ten Napel
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Archeon Midwinter Fair

Ook deze winter waren er problemen in het pitoreske dorpje Drie Huizen in de
baronie Archeon. Dit keer hadden Dexeter en Sinister samen bedacht dat het
een verstandig plan was om een demon gevangen te nemen en eigenhandig
terug te sturen. Gelukkig waren ze slim genoeg om een groep avonturiers te
vragen deze demon in de gaten te houden terwijl ze zelf de laatste
voorbereidingen troffen. Zoals altijd hield Sinister er toch een eigen agenda op
na en probeerde met behulp van de avonturiers de demon aan zichzelf te binden.
Ook de demon had een eigen agenda; zieltjes winnen en de macht in de wereld
overnemen.
Gelukkig waren de avonturiersgroepen die langstrokken van elk type en
karikatuur. Op die manier kregen we verschillende uitkomsten; soms mooie
oplossingen en soms totale rampen. Juist deze verschillende opties maakt je dan
weer blij dat je buiten mag spelen. Daarnaast hadden we ook een gezellig
kraampje met mooie verhalen over de wereld van Arcana. Misschien nog wel
enger dan de demon die tussen de huizen doorliep, waren de verhalen over
indianen die Nieuw Amsterdam aanvielen, orken oorlogen, tijdreizen naar de
onderwereld, aanvallen van de zwarte orde of de vele insecten die op een bron
in de woestijn afkomen. Ik heb mij dan ook enorm verbaasd over de stortvloed
van verhalen die werden gedeeld met de bezoekers van het Archeon.
Voor de mensen die de kering van de zon willen vieren in gezelige sferen en
hun verhaal willen delen, wat ze eigenlijk niet in de echte wereld kunnen, is er
op 18 en 19 juni de Midzomer Fair, wederom op het Archeon.

Met fantastische groet,
De Arcana PR groep

Let op: Arcana staat niet op de Midzomer Fair!
Wegens organisatorische redenen staat Arcana met haar PR commissie dit jaar,
in tegenstelling tot eerdere berichten, niet op de Midzomer Fair in het Archeon.
Mocht je als bezoeker de Fair willen bezoeken, dan is dat natuurlijk gewoon
mogelijk, ongetwijfeld zullen de nodige Arcana-leden aanwezig zijn. Op de
Midwinter Fair zal Arcana wel weer te vinden zijn.
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Scenario-ideeën van De Geliefde Vier
Luister, jullie stelletje...
Op 11 mei hebben een paar figuranten zichzelf bij de Elerion Scenariogroep
uitgenodigd... voor zowel de gezelligheid en om eens een potje stevig te klagen!
Want jullie kennen ons wel als figuranten, te lui om een karakter op te bouwen,
te moe om de eigen kleding te maken, te vermoeid om een wapen te regelen en
te dom om een achtergrond te schrijven. En we zeiken en klagen overal over!
Laat dat maar aan de vrolijke vier over!
Waarom dan deze klaagzang? Omdat wij als figuranten tegen een paar zaken
aanlopen. We staan daarmee voor een keuze: of we worden boos en jagen al die
spelertjes over de kling, of we leggen onze bevindingen voor aan onze geliefde
scenariogroep. Voor het spelplezier vonden we alle spelers over de kling jagen
gewoon veel te omslachtig!

Een groepje “vrijwilligers” om spelers over de kling te jagen, foto van Jessica de Feijter

Het startpunt voor ons is dat we twee soorten plots denken te herkennen:
• Een hoofdplot, waarin het eindscenario/eindgevecht past en waar alle
spelers naartoe werken;
• Zijplots, die over het algemeen geen relatie of weinig relatie met het
hoofdplot hebben.
Het valt ons op dat de meeste spelers veel aandacht hebben voor het hoofdplot
en daar tijd en moeite in investeren omdat daar de beloningen voor spelers te
vinden zijn. Daarentegen zullen figuranten in zijplots hard moeten werken om
aandacht en medewerking te krijgen, tenzij ze echt zijn toegeschreven op
specifieke spelers. Iets wat vaak niet lukt of alleen maar spel tussen figuranten
oplevert, wat niet onze visie over figureren is.
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Het fijne van zo’n avond kletsen is dat er gelijk heel veel opgelost of toegelicht
wordt. Want de scenariogroep benoemt nooit vooraf één plot tot een hoofdplot,
maar er zijn meestal een aantal plots die kunnen uitgroeien tot een hoofdplot.
Fijn om te horen, maar het is wel een feit dat veel figuranten van te voren niet
weten of ze nu in zo’n groot plot zitten of in een klein zijplotje. De
scenariogroep gaat een extra onderdeel in de (al zeer uitgebreide en fijne)
rolbeschrijvingen toevoegen: Wat heb ik de speler(s) te bieden. Meer informatie
over de ruimte van je rol. Ben je onderdeel van de setting zonder al te veel
inhoud (bijvoorbeeld een dronken cidersmokkelaar) of ben je een dragende rol
waar vier spelers zich enorm mee gaan bemoeien (bijvoorbeeld een aankomende
tovenaarsleerling die wil gaan studeren op tovenaarseiland). Dan weet je als
figurant ook gelijk hoe erg je in de stress moet schieten als het spel niet gaat
zoals je had gehoopt: Gillend het spellokaal in of ontspannen op zoek naar een
nieuwe rol! Tevens wordt er gekeken of het mogelijk is meer onderliggende
verbindingen in de rollen aan te brengen of meer plots te betrekken bij een
groter verhaal.
Daarnaast hebben wij vaak geen inzicht in de gevolgen van de keuzes van een
speler. Welke gevolgen heeft een keuze van een speler of een spelersgroep? Een
groep spelers kiest ervoor om een plot uit te spelen en een tovenaarsleerling
naar tovenaarseiland te sturen... was dat een goede keuze? Zo niet: wat krijgen
ze daar dan op terug te horen? Wij weten het niet... en dat is jammer van een
weekend: Je stinkende best doen om zo’n waardeloos mogelijke tovenaarsleerling neer te zetten... (iets waar mijn goede vrienden Niels en Wouter
wonderwel in geslaagd zijn ;-) en dan niet weten wat het resultaat is.
Verder zien we heel vaak dezelfde reacties van spelers. Voorbeeldje: iemand
heeft een doos met componenten die begint te rommelen... iedereen rond de
doos doet 5 stappen achteruit, want laten we eerlijk zijn... een explosie geldt
voor 3 meter! We hebben een aantal creatieve oplossingen meegegeven aan de
scenariogroep om na te denken
over alternatieve oplossingen voor
een ‘standaard’ boem met één
schade op iedere locatie. Wat is er
mis met een explosie waarbij
iedereen binnen drie meter er twee
trefpunten op torso bij krijgt en
iedereen die tussen de drie en zes
meter staat alsnog een standaard
boem te verwerken krijgt?
Dat is de laatste keer dat ik een rommelend
doosje openmaak! Foto van Kino Verburg
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In de toekomst probeert de scenarist van een bepaald plot ook al te kijken welke
keuzes gemaakt kunnen worden, welke gevolgen die kunnen hebben, niet alleen
nadien, maar ook al tijdens het spel. Niets is zeker, want niemand kan alles
voorspellen, maar hiermee weet de figurant wel wat er nog meer mogelijk is.
Af en toe ondervinden we dat een rol past in een groter plaatje, maar dat weten
we niet. Echter, wij zijn wel degene die de spelers er toe bewegen om bepaalde
kanten op te gaan, dus indien mogelijk zouden meer willen weten van het grote
geheel. Indien mogelijk -want soms is het een bewuste keuze om iedereen in het
ongewisse laten- zal dat ook in de inmiddels geroemde rolbeschrijvingen
opgenomen dienen te worden.
Iets wat wij en de scenariogroep deelden, was dat het voor beide groepen heel
moeilijk was om te overzien wat er allemaal gebeurt en welke keuzes er in
bepaalde plots zijn genomen. Want hoewel je als figurant voornamelijk met je
eigen plot bezig bent, heb je tijdens de figurantenbriefing twee weken van te
voren wel heel veel over het weekeinde gehoord. Wij vinden het leuk om te zien
wat er gebeurt in het totaalplaatje. Nu kan je iedere keer dat je in het spellokaal
komt een spelleider uithoren, maar die mensen hebben het al druk genoeg, en zij
zijn ook vaak op zoek naar de status van de verschillende plots.
Dus wordt er nu nagedacht over hoe we dit inzichtelijk
kunnen maken. Dit is nog wel een grote uitdaging... want
hoe vang je zoiets groots en onoverzichtelijks -en vol met
onverwachte keuzes van spelers en figuranten- als een
live in een schema? En als het niet kan, dan kan het niet!
Samengevat hebben we de scenariogroep gevraagd om te
kijken naar een “gedwongen” interactie tussen speler en
figurant en een projectmatige aanpak van het scenario
waarbij de keuzes van spelers (mogelijk zelfs
onverwachte) gevolgen hebben.
Wij vonden het een hele prettige uitwisseling van ideeën
met de scenariogroep onder het genot van een een drankje
en een hapje, buiten, onder de nauwelijks nodige
terrasverwarmers. Terwijl de nacht viel, hoorden we nog
flarden ideeën voor het volgende live weekeinde... be
afraid, be very afraid ;-)
Aan u een verheven groet, burgerij, van uw geliefde vier:
Patrick, Ron, Wouter, Peter en Niels
(en ja, we kennen tellen, maar zijn te lui om de naam aan te passen!)
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Van De Bron naar Elerion
Inmiddels zijn veel voormalige Bronners aan het spelen bij Elerion. Wij, de
Redaktie, willen graag weten wat jullie ervaringen zijn geweest bij de overstap.
Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn welkom. Ook lezen wij graag tips
hoe de overgang van De Bron naar Elerion (nog) beter kan verlopen en welke
aanpassingen eventueel bij De Bron of Elerion noodzakelijk zijn.
Om het voor jullie iets makkelijker te maken, hebben we hieronder alvast enkele
voorbeeldvragen neergezet. Hoe uitgebreider jullie antwoorden zijn, hoe fijner
wij dit vinden! Voel je echter niet verplicht om alles te beantwoorden. Je kan je
antwoorden en opmerkingen per mail sturen naar de Redaktie van de Foliant:
redaktie@arcana.nl.
1.
2.
3.
4.

Kon je makkelijk je weg vinden in het spel bij De Bron?
Kon je makkelijk je weg vinden in het spel bij Elerion?
Was je kennis van de wereld van Elerion voldoende om gelijk aan te haken?
Was het makkelijk om contact te leggen met geloofs- of gildegenoten,
groeperingen en andere spelers bij Elerion?
5. Wat is je mening over de scenarioplots bij Elerion? Zijn deze makkelijker
of moeilijker dan bij De Bron en vind je dat fijn of juist niet?
6. Welke positieve zaken zijn je bij Elerion opgevallen t.o.v. De Bron?
7. Welke positieve zaken zijn je opgevallen bij De Bron t.o.v. Elerion?
8. Welke negatieve zaken zijn je bij Elerion opgevallen t.o.v. De Bron?
9. Welke negatieve zaken zijn je opgevallen bij De Bron t.o.v. Elerion?
10. Welke zaken zou je veranderen of toevoegen bij De Bron of Elerion om de
overgang (nog) soepeler te laten verlopen?
Mocht je nog andere opmerkingen, tips of beschouwingen hebben, laat het
vooral weten, wij zijn benieuwd!

Maarten Scherpenzeel
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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, 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 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 2011:
Nummer 4 - najaar 2011:
Nummer 1 - winter 2012:
Nummer 2 - voorjaar 2012:

deadline 3 augustus
deadline 2 november
deadline 8 februari
deadline 2 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 spullen voor levend rollenspel.
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 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_elerion@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_elerion@arcana.nl.
Voor vragen over de spelregels is er een spelregelgroep, je kunt ze bereiken per
e-mail: spelregels@arcana.nl.

Vragen over de Landen van Lamorak
Voor de beantwoording van vragen of het verkrijgen van informatie over de
Landen van Lamorak lives, kan je het best contact opnemen met het infopunt
van de Landen van Lamorak: E-mail: kidslarp@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: Email: puerto-info@arcana.nl.
Voor scenario gerelateerde zaken is er
een apart e-mail adres:
puerto-scenario@arcana.nl

Marco Lammers
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Agenda
Deze agenda bevat de Arcana activiteiten die gepland zijn in het komende drie
maanden. Op de website van Arcana (www.arcana.nl/agenda) is een
uitgebreide agenda te vinden, met de laatste
informatie. Hier worden ook activiteiten van
andere verenigingen aangekondigd.
Juni 2011
24 t/m 26 juni 2011
Rollenspelvereniging Arcana organiseert:
Puerto Diablo 8. Locatie: op en rond
“Natuurlijk Kollumeroord” te Kollumerpomp, Friesland. De inschrijving is
geopend. Houd de Arcana website in de
gaten voor het laatste nieuws!
Natuurlijk Kollumuroord
foto van Aerodata International Surveys

Juli 2011
3 juli 2011
Rollenspelvereniging Arcana organiseert KidsLARP: De Landen van
Lamorak – Schone Schijn. Locatie: in en rond Kamphuis de Setersebergen in
de bossen van Dorst (gemeente Oosterhout, nabij Breda.) Bel, voor meer
informatie: 076 – 52 09 231 (Mariëlle Klerks of Eric Vinken, doordeweeks van
18:30 tot 22:00 uur en in het weekeinde). Ga naar http://mijn.arcana.nl
om je direct in te schrijven. Denk er altijd aan dat de inschrijvingen op volgorde
van betaling worden gehonoreerd.
Augustus 2011
28 augustus 2011
Rollenspelvereniging Arcana organiseert KidsLARP: De Landen van
Lamorak – De Bedriegers Bedrogen. Locatie: in en rond Kamphuis de
Setersebergen in de bossen van Dorst (gemeente Oosterhout, nabij Breda.) Bel,
voor meer informatie: 076 – 52 09 231 (Mariëlle Klerks of Eric Vinken,
doordeweeks van 18:30 tot 22:00 uur en in het weekeinde). Ga naar
http://mijn.arcana.nl om je direct in te schrijven. Denk er altijd aan dat
de inschrijvingen op volgorde van betaling worden gehonoreerd.
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< vrijwel leeg >
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DRUKWERK

Afzender:
Rollenspelvereniging Arcana
Dr. van Stratenweg 540,
4205 LL Gorinchem
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