Velkommen til efteråret 2013

Sommeren 2013 er slut, og der er sket store ting i Rollespilsfabrikken. Læs og bliv klogere på din forening. Og husk, du kan
finde mails og telefonnumre og nyheder på juniorrollespil.dk.

Vi er flyttet og holder Åbent Hus 17. august kl 12 - 20

Rollespilsfabrikken er flyttet! Efter knapt seks år i Kbh NV er vi flyttet til Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj, hvor vi har fået
en 376 m2 villa. Det er vi åndssvagt glade for, og vi holder Åbent Hus derinde lørdag 17. august fra kl 12 – 20, så alle kan
komme og se stedet. Der bliver lavet våbenworkshops, syet kostumer, slåsset og spillet brætspil. Kom og se de nye lokaler!

Efterårssæsonen er startet

Med lidt over 100 børn i Rude Skov og ca. 60 på Amager Fælled, er vi i gang igen. René styrer endnu en gang Amager
Fælled, og Hans og David har overtaget Rude Skov efter Claus, der efter fire år som leder af Rude Skov nu tager en pause for
at lave andre foreningsprojekter. Vi kører stadig med klippekort og klippekort fra tidligere på året (eller 2012) kan sagtens
bruges. Datoer er:
Rude Skov: 24. aug, 7. sep, 21. sep, 5. okt, 19. okt., 2. nov, 16. nov (fælles sæsonafslutning for begge kampagner)
Amager Fælled: 25. aug, 8. sep, 22. sep, 6. okt, 20. okt., 3. nov.
Hans & David: hansfeilberg@yahoo.dk & davidagsoerensen@gmail.com / 25 14 471 14 & 50 99 30 36
Rene: rene@rollespilsakademiet.dk / 27 96 61 52

Åben Onsdag er startet

Hver onsdag fra kl 18 – 22 er der åbent i vores foreningslokaler på Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj. Det er Linus, der står
for Åben Onsdag i denne sæson. Datoer er:
14. aug, 21. aug, 28. aug, 4. sep, 11. sep, 18. sep, 25. sep, 2. okt, 9. okt, 16. okt, 23. okt, 30. okt.
Linus: linu_knoop@hotmail.com / 22 47 47 66 (ja, der er ikke noget s i hans mail!)

Rollespilsdag på Krudttønden 31. august

Rollespilsfabrikken er med til at arrangere en rollespilsdag på Krudttønden på Østerbro (Serridslevvej 2b, 2100 Kbh Ø) og
DU er inviteret. Der er kamparena, magiskolerollespil for de 7-10 årige og detektivrollespil for de 11-14 årige og festrollespil
om aftenen for de voksne. Det bliver en dag ud over det sædvanlige og vi glæder os! Mere info på:
www.krudttonden.dk (eller skriv til Claus på claus.raasted@gmail.com)

Elementernes Kamp 14. september i Roskilde (ved Hyrdehøj)

Vores landsforening Bifrosts store årlige fantasyslag Elementernes Kamp foregår i år ved Hyrdehøj i Roskilde. Rollespilsfabrikken deltager selvfølgelig – på Jord-holdet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage som lige hvad du vil, men hvis
du vil med Rollespilsfabrikken-holdet, så kom i brune farver og spil Jordens folk sammen med os. Vi tager ekstra brune
kofter med, så der er til alle, som vil være med os, men jo mere jordfarvet tøj du selv har, jo bedre! Claus koordinerer turen.
Claus: claus.raasted@gmail.com / 22 34 24 80

Rollespilsugen på Bornholm (uge 42)

Hvis du ikke allerede har planer for din efterårsferie, så kan du jo tage til Bornholm og spille rollespil med nogle af os.
Rollespilsakademiet (som er Claus og Anders’ firma) arrangerer nemlig Rollespilsugen på Bornholm, som er 5 dage med
rollespil på Bornholms Middelaldercenter. Det koster 600 kr for fem dage og var skidesjovt sidste år.
www.rollespilsugen.dk

Rollespilslejr 2014 (uge 29)

Rollespilsfabrikkens traditionelle sommerlejr vender selvfølgelig tilbage i 2014. Det er som altid uge 29, og selvom tilmeldingen ikke er åbnet (rollespilslejr.com åbner op for info og tilmeldinger senere på året), så kan I allerede booke datoen nu.
Det er fem dage med rollespil. Mere info kommer på:
www.rollespilslejr.com
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