
Teleraaf: De laatste voor Call 47

Woordje van de voorzitter:
 

Over een kleine twee weken is het alweer zover! Tijd voor Keep! Terwijl de
voorbereidingen nog in volle gang zijn, zijn we goed op weg met het aantal

inschrijvingen voor het evenement, ook zijn er al de nodige zaterdagtickets verkocht.
Daar mogen uiteraard nog meer mensen bij! Over meer mensen erbij gesproken, het

aantal NPC’s is helaas nog te weinig, hier kunnen zeker nog meer mensen bij. Mocht je
je nog niet ingeschreven hebben, overweeg dan of je misschien wilt NPC’en. Zo geef je
niet alleen jezelf een leuk weekend, maar help je ook direct mee aan een leuk weekend

voor anderen!

Woordje van de Interim Hoofdspelleider:
 

 
Lieve mensen van Ravenskeep!

 
Zo praten we een tijdje terug nog over het Koningsfestival wat eraan komt, en dan

ineens staat het event al bijna voor de deur. Wat een bewogen maanden zijn dit toch
geweest, waarin zoveel mensen nog even een stapje harder zijn gaan werken om van

alles op te vangen. En daarom, voordat ik het over het weekend ga hebben, wil ik toch
eerst even stil staan bij die mensen.

 
Het zal voor jullie geen verrassing zijn dat de Covid pandemie nogal een wissel heeft

getrokken op onze vereniging. Ondanks deze tropenjaren zijn onze vrijwilligers (bestuur,
spelleiding, logistiek en leden) onvermoeid doorgegaan met de voorbereidingen voor dat

ene event wat nu wel door zou gaan, maar dan niet ten koste van onze deelnemers.
Moeilijke beslissingen, veel inzet voor weer geen event, onderhoud in de hoop dat het
dit keer wel gaat gebeuren. En ondertussen gaat het leven gewoon door en veranderen

er ook dingen.
 



Toen we in mei eindelijk los zouden gaan, kwam ikzelf terug uit Portugal met Covid en
was Marco ernstig ziek geworden, en werden er ook nog een flink aantal mensen

behoorlijk ziek tijdens het event. Voormalig spelleiders boden spontaan hun diensten aan
terwijl ze eigenlijk zouden spelen, en iedereen zette gewoon nog een tandje bij om toch
een succes te maken van het event. En nu, met het volgende event op de horizon, is er
ook genoeg gebeurd de afgelopen maanden dat we best kunnen spreken van een stevige
uitdaging. En waarom maak ik me dan geen zorgen? Omdat er zoals altijd weer mensen

opstaan om dit event mogelijk te maken. Mensen die zich spontaan aanbieden als
figuranten en spelleiders, een bestuur dat ons allen faciliteert voor dit event, een

jubileum commissie die zich uit de naad heeft gewerkt om er een feestje van te maken
op zaterdag, een aantal vrijwilligers die onvermoeibaar werken aan IT oplossingen die

ons leven makkelijker maken, en een team spelleiders die al jullie ingebrachte
creativiteit hebben geabsorbeerd en weer met fantastische plotlijnen tevoorschijn zijn

gekomen. En ja, ook jullie spelers die met enthousiaste vragen en suggesties het
vlammetje hebben aangestoken waarmee wij zo direct het vuur naar jullie gaan

brengen.
 

Kortom, bedankt aan jullie allemaal. Ik heb er zin in om met jullie allemaal een mooi
feestje ervan te maken en weer mooie nieuwe herinneringen met jullie te creëren waar

we het op verjaardagen en feestjes over kunnen hebben.
 

En nu we het dan toch daar over hebben…
Vrijdag zullen we starten met de aanloop naar het Koningsfestival en de volgende dag

gaan we het festival starten. Ons team figuranten kan nog altijd versterking gebruiken,
dus als je nog iemand kent of zelf twijfelt, dan wil ik je vooral aanmoedigen om een

mailtje te sturen naar ravenskeepfiguranten@gmail.com waar Richard en Joy klaar voor
je staan om je meer te vertellen over alle leuke rollen die we voor jullie hebben. Mocht
je alleen de tijd hebben om op zaterdag te komen, dan zou het ook fantastisch zijn als

je hier komt met een act, optreden, bezigheid of vaardigheid die niet mag ontbreken op
het Koningsfestival. Doe ook vooral mee aan de andere festiviteiten die de spelers en de
organisatie neer gaan zetten. Kortom, schroom niet om er met elkaar iets leuks van te

maken.
 

Ter herinnering, HIER kan je je inschrijving als speler, figurant of festivalganger rond
maken:

 
En in tegenstelling tot een reguliere call is het mogelijk om op onze jubileum zaterdag je

kinderen mee te nemen, dus hier is je kans om je gezin eens te laten zien hoe dat
Ravenskeep er nu in het echt uit ziet.

 
Tot snel, lieve mensen! Tot Ravenskeeps!

Woordje van de jubileum commissie:
 

Zoals jullie nu allemaal wel weten gaan we het aankomende event het 25-jarig
bestaan van

 Ravenskeep vieren. En dat wordt een feestje. We hebben livemuziek, gaan voor
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extra drankjes en snacks zorgen en wie wil nou niet de enige echte Ravenskeep
pull kopen (te bestellen via de webshop). Maar een feestje maak je niet alleen,

daar hebben we jullie hulp voor nodig. Dus nodig iedereen uit, voor het hele
weekend of voor de zaterdag, als speler of nog beter als figurant.

  
En zoals door onze Koning al is gezegd, we willen graag dat jullie meehelpen om er
een geweldig feest van te maken. Nu is je kans om magische zandkoekjes te gaan

verkopen, personen hun toekomst te gaan voorspellen of te gaan handelen in
zeldzame spullen. En als je denkt, daar heb ik een kraampje voor nodig, dan
bieden wij dit aan. Voor een klein bedrag kan je een tafeltje (HIER) voor dit

weekend huren, welke je uiteraard ook als kraampje kan gebruiken. De tafels zijn
te bestellen via de webshop en neem even contact op met de Jubileum commissie
en wij zorgen ervoor dat je een plaats hebt waar je dit weekend je eigen handel

kan opzetten.
  

Wij, als de Jubileum Commissie, hebben harstikke veel
 zin in het aankomende weekend. We zullen jullie de komende weken gaan

spammen met berichten en steeds meer onthullen wat we allemaal geregeld
hebben. Maar bij een verjaardag hoort ook een cadeautje en daarom geven we
iedereen die zich ingeschreven heeft voor het weekend een klein zelfgemaakt

presentje. Onze kleine kabouters, noordpool elfjes en andere hulpjes zijn dag en
nacht bezig geweest om voor iedereen een armbandje te vlechten in de kleuren

van Ravenskeep – geel en zwart – met een zilveren draad voor het zilveren
jubileum. En natuurlijk kan daar de raaf van Ravenkeep niet ontbreken. Dus kom

het aankomende weekend en neem onze gift in ontvangst.
 

En nodig vooral nog meer mensen uit. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
 

Dus tot 16 September
De Jubileum Commissie
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Voor iedereen die zaterdag aanwezig is hebben we een leuk extraatje! Dit
gevlochten polsbandje in de kleuren van Ravenskeep, inclusief bedeltje van

uiteraard een raaf! De armband met bedeltje is IC te gebruiken, maar is natuurlijk
ook een heel leuk aandenken voor thuis!

  
De circa 200 armbandjes zijn gemaakt door Carmen, dus vergeet haar niet te

bedanken! 😊
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