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RAVENSKEEP 25 JARIG
JUBILIEUM

Een Elvenkamp ver aan de

andere kant van het bos. Goden
die gunsten uitdelen. Een gehele

ondodenleger die klaar stond
om de stad in te

nemen.  Kampioenschappen om
te k�ken wie de beste vechter

van de stad is. Een vampier als
onze generaal om ons te helpen

in het gevecht tegen de titanen.
De aanhangers van Luminos en

hun witte onschuld. Een
dwergenbar met hun redel�k

dodel�k festival. Kotka’s wodka
en natuurl�k De Bucket (en de

vele katers niet vergeten!!).

 

Allemaal voorbeelden van dingen die z�n gebeurd in Ravenskeep de
afgelopen jaren. Maar het belangr�kste is, is dat Ravenskeep voor ons
alle een familie is. Een groep waar we thuis kunnen komen. Een
weekend waar we compleet onszelf kunnen z�n en los kunnen gaan
in onze fantasie.



Dit doet Ravenskeep al sinds 1997 en dat betekent dat Ravenskeep dit
jaar 25 jaar bestaat. Na een hele rare periode met weinig contact en
weinig dingen om te vieren, hebben we allemaal wel behoefte aan
feestje. Dus het aankomende event vieren w� met z’n allen het
zilveren jubileum van onze Larp vereniging zowel buiten als in het
spel. W� zorgen voor livemuziek, extra hapjes en leuke drankjes.

Maar wat moeten jullie doen? Zorg dat je er bent. En vertel het door.
Aan je vrienden en kennissen. Zeg dat ze moeten komen. Het hele
weekend of alleen de zaterdag. W� z�n voor!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dan vieren we met z’n allen –
spelers, NPC’ers, spelleiding, bestuur, oud-bestuur, leden, ereleden
en iedereen die wil komen – het 25 jarig bestaan van Ravenskeep.

Dus tot 17 September
De Jubileum Commissie

  

 

Op het 25 jarig bestaan van
Ravenskeep moet geklonken
worden!

En waarom niet met onze
speciale Jubileum Pul?

Bestel hem nu in de webshop
voor € 12,50.

En voor € 5,00 extra kan je
ook je naam er op laten
zetten!

Binnenkort in de holle zerk!
 

Koningsfestival: zegen of vloek voor de stad?
Kan de stadswacht de drukte wel aan?

Wat vinden de burgers van de stad hier
eigenlijk van?

 

Lees alles in de volgende editie van: De holle
zerk!



Een bezoekerskaartje (Fairticket) voor zaterdag kost € 10,00.
Fairtickets zijn binnenkort verkrijgbaar via de webshop. Hier te
verkrijgen
Een Fairticket is geldig op zaterdag 15:00 tot 24:00.
Barkaarten en deelname aan de BBQ zijn los te bestellen op de
webshop.
Ook houders van Fairtickets zijn volledig IC!
Als je je inschrijft voor het hele weekend heb je uiteraard geen
Fairticket nodig.

INFO-HOEKJE

 

 

Met vragen of opmerkingen m.b.t. het jubileum kan je mailen met
al@ravenskeep.nl

 

En niet te vergeten!
 

2 augustus - Opening tweede inschrijfronde voor de leden van Ravenskeep
16 t/m 18 september Call 47!
3 september klusdag
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Voorzitter: Martin Hillenga - voorzitter@ravenskeep.nl
Penningmeester: Robert Thijssen- penningmeester@ravenskeep.nl

 Secretaris: Vera Groot - secretaris@ravenskeep.nl
  

Hoofd Logistiek (HLO): Jean Baptiste Aarssen en Jerry Liersen - hlo@ravenskeep.nl / logistiek@ravenskeep.nl
Hoofd Spelleider (HSL): Michael Blommaert - hsl@ravenskeep.nl / IC@ravenskeep.nl

  
Raad van Advies: Lionne Braak, Joy Phillips, en Mark Dzoljic - RaadvanAdvies@ravenskeep.nl
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