LARP Gala
Wat is LARP Gala? Een avond op afstand verbonden zijn met elkaar. Muziek luisteren,
dansen in de woonkamer (of de rest van het huis!), en verhalen delen over onze larp
personages. Een viering van de diversiteit van verhalen die we samen creëren. Gehost door
jullie getrouwe LARP Platform Discord & SyncTube DJ’s Theyva Babe en Hemy Squad.

Playlist van LARP Gala, 10 juli 2021
Taylor Swift - ...Ready For It?
Ingestuurd door: Marlies
Larp: Hack from the Damn
Personage: AuroraBorealis (aka Roskelyn)
Aurora is beroemd. Wereldberoemd zelfs. Het is alleen wat onhandig dat ze zo is geworden
door onder de naam Roskelyn de grootste hack van de 21e eeuw uit te voeren. En nu wordt
ze door meerdere (inter)nationale opsporingsdiensten gezocht. Daardoor heeft ze moeten
onderduiken. Maar ze kon het toch niet laten om onder een nieuwe naam weer nieuwe
cybercrimes uit te voeren. Ben je er klaar voor? :smirk:
Willy William - Ego
Ingestuurd door: John
Larp: Maerquin
Voor het personage Kasanwidjojo Nebuchadnezzar de Tweede - een nar :smile: Hij gaat
t.z.t. naar Maerquin. Het personage is een nar die probeert vermaak te brengen met als
motto "Memento Mori"...
Nickelback & The Lottery Winners - Rockstar Sea Shanty
Extra notitie vanuit de DJ’s: Dit nummer is dubbel ingezonden!
LARP: Charm
Annika stuurde deze in met de tekst: En dit nummer is voor de beestling die ik speel op
Charm en hun (adoptie)vader en kapitein. Deze beestling wil ook graag een stoere piraateh, kuch, zeeman worden, net als haar vader en super coole kapitein
Maar eerder deze week was Yvon hen al voor met een liefdevolle opdracht:
“Mocht ik nog een tweede aanvraag mogen doen, deze song wil ik graag opdragen aan
Annika, met wie ik met veel plezier samenspeel op Charm <3 “
Hoe lief is dat?!
Celtic Woman - Téir abhaile 'riú
Ingestuurd door: Nieske
Larp: Estera
Dit liedje gaat voor mij over Tony, die allemaal verantwoordelijkheden heeft als
scheepstimmer en arts, verder heeft ze thuis een man en dochter. En toch gaat ze het liefst
op avontuur, vooral als er mooie vrouwen zijn die ook zin hebben in een avontuurtje.

Postmodern Jukebox - Seven Nation Army
Ingestuurd door: John
Larp: Vault 25
Norton Gost is een lid van de familie Gost, die met z'n allen proberen de wasteland te
overleven. Wil dolgraag een échte soldaat worden, zoals ze vroeger hadden.
Emmy The Great - Austenland
Ingestuurd door: Willeke
Larp: The Austen Experience
Personage: River Smith
Onderbouwing: Deze hele larp speelt zich af in een pretpark variant van de werken van
Jane Austen, inclusief de moreel ongemakkelijke exploitatie van de android hosts "romantic
heroes".
Gigi D'Agostino - The Riddle
Ingestuurd door: Renee
Larp: Elbaria
Dit nummer past voor mij heel erg bij mijn character Lin, een aarde magiër in de Elbaria
setting.
Deels vanwege de muziek die bij mij gevoelens van almaar doorgaan en doorreizen oproept.
Deels vanwege de tekst.
Ze probeert goede dingen te doen en heroïsch te zijn, maar er zitten zat scherpe kantjes aan
haar en ze is niet de geduldigste.
Graeme James - Alive
Ingestuurd door: Annika
Larp: Elbaria
Dit nummer is voor de :sparkles: glitter (bos)elf:sparkles: die ik speel op Elbaria. Dit liedje
klinkt zoals zij is, onbezonnen, jong en op zoek naar avontuur met haar beste vrienden.
Electric Light Orchestra - Mr. Blue Sky
Ingestuurd door: Onno
Larp: Lextalionis
Een nummer wat mijn Lextalionis ghoul (vampierhulpje) meestal in zijn hoofd had nadat hij
s`ochtends met de opgaande zon naar huis liep na een nacht vol vampierzaken.
Mark Ronson ft. Amy Winehouse - Valerie
Ingestuurd door: Lindesay
Larp: Sanguinis
Deze is van mijn karakter Valerie Wilkinson van Sanguinis. Ik gok dat de titel alles verklaart
:joy::joy: Maar haar sire is best veeleisend en zou al deze vragen vroeg of laat wel stellen

Genesis - Jesus he knows me
Ingestuurd door: Willeke
Larp: Estera
Personage: Ellie van Rethan
Onderbouwing: Ellie heeft een persoonlijke band met haar tot-god-verheven voorouder, en
ze legt iedereen met liefde uit hoe zij ook het licht kunnen vinden. En wanneer zij van het
pad afwijkt, nouja, nee dat was gewoon het ware pad!
Postmodern Jukebox - Thrift Shop feat. Robyn Adele Anderson
Ingestuurd door: Mark
Larp: Het was een kleinschalige larp vele jaren terug; ben de naam een beetje kwijt
Het speelde zich af in de jaren 20 Amerika. Dus vandaar (Elektro) swing. Mijn personage
was een Bootlegger genaamd John.
Holly Maher - Adventurers
Ingestuurd door: Yvon
Larp: Maerquin
Die is het lijfliedje voor de personages van Gijs, Lotte en ikzelf op Maerquin, waar we
cartografen (en aanhang) spelen. Gijs z'n personage is ondertussen overleden en Lotte
speelt niet meer, maar de dream Spotify playlist lives on.
Tessa Violet - I Like (the idea of) You
Ingestuurd door: Sander
Larp: Vampire Utrecht / Katharsis Kroniek
Chris Esselink, Brujah Schout van Utrecht - het nummer vertegenwoordigt de twijfels die dit
personage heeft over of hij het nog wel in zich heeft om diepe menselijke emoties te hebben.
Een relatie met een andere Verwant in het Domein is serieus aan het worden, en hij is erg
op haar gesteld maar is het ook echt liefde?
Demi Lovato - Confident
Ingestuurd door: Suus
Larp: Wards of Czocha
Voor Ryleigh Savoy-Durand. Die ondanks dat ze keihard probeerde te rebelleren tegen alle
decadente bullshit in de elite wereld, als dochter van een mediamagnaat eigenlijk gewoon
keihard onderdeel van het probleem was ;)
Foo Fighters - The One
Ingestuurd door: JM
Larp: Elerion
Vesta Servilius komt uit een groot gezin en is opgegroeid in een militaristische stad.
Onstuimig als ze is, krijgt ze op jonge leeftijd een relatie. De liefde van haar leven is na een
oeps onvindbaar. Zijzelf wordt weggescheept naar een ver oord tegen haar zin. Door een
oorlog krijgt ze de kans om uit het verre oord te vertrekken en in het leger te vechten. Zij
overleefde de oorlog - veel mensen om haar heen niet.

Amberian Dawn - Lay All Your Love On Me
Ingestuurd door: Mariska
Larp: Frontier
Het is een nummer wat op mijn afspeellijst voor mijn frontierpersonage Aelia Devin staat.
Het personage is vrij vaak onderweg voor werk of studie, en wat nu beter om te luisteren
tijdens lange ruimtereizen dan deze muziek. Voor haar zelf is het een mooie herinnering aan
goede feestjes tijdens haar studententijd.
Cult To Follow - Leave it all behind
Ingestuurd door: John
Larp: Sacrament
Nergal is een Half-Engel, één van de personificaties van de Zonde van Woede.
The Prodigy - Wild Frontier
Ingestuurd door: ChristianB
Larp: Legend Falls
Hoort bij mijn personage voor Legend Falls. Nox - Een schimmige beastkin woudloper die
echt je rug wel dekt als je eenmaal bij zijn clubje hoort.
Scandroid - Pro-bots & Robophobes
Ingestuurd door: Brian
Larp: Hack from the Damn
HFTD was een online LARP over een hacker marktplaats. De hackers werkten samen met
hun persoonlijke "Quantum AI" om systemen te kraken. M41NFR4ME was de uitvinder van
Quantum Hacking en caretaker van de Quantum AI op HFTD. Hoewel hij dagelijks met QAI
werkte, was M41NFR4ME een enorme robofoob en stond hij fel tegenover de sociale
beweging die pleitte om rechten aan AI's te geven. Voor M41NFR4ME was het niets anders
dan "hyperempathie voor bits & bytes". De angst dat de mensheid op termijn zichzelf zou
stukmaken over deze kwestie was tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden immer in zijn
achterhoofd aanwezig.

