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Вступне слово 
"Re-wind: LARPing Past for the Future" - освітній проект для молоді з Німеччини, 
Молдови та України, який був організований Chance International у Берліні 6-
16.11.2022. Метою проєкту було представити рольову гру в реальному часі як 
освітній інструмент та допомогти учасникам у написанні та тестуванні своїх перших 
сценаріїв. Цей документ є збіркою робіт, напрацьованих під час проєкту. Він 
доступний англійською, німецькою, румунською та українською мовами. 
 
Рольова гра, ЛАРП (Live Action Role Play = LARP) - це безпечна можливість для нас 
отримати практичний досвід: прикидатися батьками, коли насправді є дитиною, 
рятувати життя людей, практикуючись на манекені в медичному університеті. 
 
Кожна гра, створена учасниками, складається з  

- короткого опису гри, який можна розкрити майбутнім гравцям, так званого 
брифу 

- воркшоп перед початком гри, щоб розігріти учасників, ознайомити їх з 
правилами безпеки, наприклад, стоп-словами, або дати можливість 
попрактикувати основні ігрові механіки - те, що вони, власне, будуть робити 
під час гри 

- власне ЛАРП, який проводиться гравцями з мінімальною або нульовою 
взаємодією з організаторами 

- дебрифінг, де учасники знімають своїх персонажів і діляться своїми відчуттями 
після гри 

Деякі ЛАРП в цій збірці написані за такою структурою, а інші мають більш вільну 
форму. У деяких ЛАРП можна знайти імена авторів, а деякі вирішили залишитися 
інкогніто. 
Проект фінансується в рамках грантової програми "MEET UP! Молодь за 
партнерство" Фонду "Пам'ять, відповідальність та майбутнє" (EVZ) та 
Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Ключова тема 
проекту - "Культура пам'яті". Передбачалося, що ігри, розроблені в рамках цього 
проекту, будуть використовуватися для підвищення обізнаності про всю темну 
спадщину націонал-соціалізму, щоб переконатися, що подібні злочини ніколи не 
повторяться. Але, починаючи з 24 лютого 2022 року, нові злочини та нова спадщина 
почали домінувати в нашому повсякденному житті. На момент написання цього 
документу війна все ще триває. Вона торкнулася кожного учасника проекту. І 
створені в рамках проекту ЛАРПи виконують нові вимоги, як механізми подолання 
труднощів. Всі вони певною мірою пов'язані з минулими подіями. Всі вони написані в 
теперішньому часі з надією на краще майбутнє. 
При компіляції LARP в один файл, сценарії були збережені близькими до їх 
початкового стану. Відмінності полягають у наступному:  

- Шрифт - він однаковий по всьому документу, щоб хоча б частково зберегти 
один візуальний стиль для зручності читача. 

- Додаткова фраза в кінці кожного сценарію щодо поліграфічних матеріалів, 
оскільки спочатку він надходив як окремий документ, призначений для друку. 

- Деякі абзаци були реструктуризовані для покращення читабельності та 
логічного поділу 

Ця публікація не відображає точку зору Фонду EVZ. Відповідальність за будь-які 
твердження, що містяться в ній, несе автор.  
 
Іван Макаров - тренер "Re-wind: LARPing Past for the Future"   
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Воркшоп з правил безпеки 
Однією з ключових особливостей ЛАРП є занурення в емоційні переживання. Іноді 
вони бувають великими і позитивними. Але іноді, в залежності від наших бар'єрів, 
інтенсивності гри та багатьох інших факторів - вони можуть стати важкими, аж до 
тривожних. 
ЛАРП, окрім усього іншого, є грою. Відповідальність організаторів - зробити її 
безпечним простором. Гра ніколи не повинна бути важливішою за благополуччя 
гравця. Щоб переконатися, що під час гри кожен гравець має спільне розуміння того, 
як він може скоригувати свій досвід і вийти з гри, якщо відчуває навіть незначний 
дискомфорт, ми хотіли б попросити вас запровадити цей семінар з безпеки, якщо ви 
вирішите організувати одну з наступних ігор. 
 
Cut & break pre-LARP воркшоп - 5-10 хвилин. 
Організовуючи воркшоп, переконайтеся, що на ньому присутні всі учасники. 
"Під час гри ви будете взаємодіяти з іншими учасниками. У кожного з нас є різні 
кордони щодо дотиків, особистої дистанції, гучності мовлення, тригерних тем тощо. 
Те, що є нормальним для одного, може бути "ні-ні" для іншого. І хоча LARP - це чудове 
місце для того, щоб спробувати новий досвід і перевірити свої кордони та межі, ми 
хотіли б гарантувати, що у вас є безпечний спосіб скоригувати свій досвід для 
кращого ігрового досвіду. 
Для цього у нас є правила “Break” -"Перерва", та “Cut” - "Зрізати".  
Якщо ви відчуваєте дискомфорт при взаємодії з іншою людиною під час гри, ви 
можете сказати " Break ", і це буде знаком для цієї людини, що вона повинна знизити 
інтенсивність того, що вона робить з вами. Це не означає, що вона повинна 
припинити взаємодію і піти, просто зробити її менш інтенсивною. 
 
Якщо під час взаємодії ви починаєте відчувати себе настільки некомфортно, що вам 
просто хочеться вийти з цього досвіду, ви можете сказати " Break ". Для людини, яка 
взаємодіє з вами, це буде сигналом припинити всі взаємодії з вами і рухатися далі, 
так, ніби цієї розмови не було, і вас ніколи не існувало. А вам після цього 
пропонується покинути ігрову зону гри або підійти до організатора гри (або майстра 
гри, ГМ), якщо ви хочете обговорити ситуацію, що склалася або просто отримати 
емоційну підтримку. Ця механіка дозволяє вам вільно жити і навіть приєднатися до 
гри пізніше, якщо вам захочеться, не боячись, що ви зіпсуєте комусь враження. 
А тепер потренуємося. Мені потрібна одна людина для демонстрації". 
Під час демонстрації станьте навпроти іншої людини, але так, щоб кожен учасник міг 
бачити, що ви робите. 
"Ми будемо робити рукостискання. Довге рукостискання. Я попрошу свого партнера 
поступово посилювати те, як він трясе мою руку, додаючи більше сили в 
рукостисканні, або трясти її вгору-вниз дуже сильно, майже з силою. І тоді, коли мені 
стане некомфортно, я скажу: " Cut ". І рукостискання має стати менш інтенсивним. 
Тоді ви поміняєтеся ролями". 
Продемонструйте це. 
"Дякую за допомогу. Мета цієї вправи - дати вам практичний досвід, як сказати " 
Break ", в некомфортній ситуації. Щоб коли це дійсно станеться, ви змогли пригадати 
цей досвід і дійсно зробити це. А тепер зверніться до людини, яка стоїть поруч з вами. 
І потренуйтеся в цьому пару хвилин. Обидва партнери повинні спробувати це 
зробити. Будь ласка, пам'ятайте, що це не силова вправа. Мета - сказати " Break ", 
коли ви відчуєте легкий дискомфорт. 
Якщо кількість учасників непарна, допоможіть учаснику без пари виконати вправу.  
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Повторіть той самий процес зі словом "Cut", але замість того, щоб зробити 
рукостискання менш інтенсивним, після слова "Cut" рукостискання має припинитися, 
а учасники мають відвести руки назад. 
 
.  
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ART: діяти, реагувати, розповідати (ART: act.react.tell) 
 
Люди не чують голос Планети.  Але вона намагається попередити нас про природні 
катаклізми.  Планету чують тільки художники, але у них немає слів.  Є тільки 
мистецтво.  У танцюристів - рухи, у музикантів - звуки.  У архітекторів - будівлі 
тощо.  Їхнє завдання - попередити людей про стихійне лихо, яке станеться.  Вони 
повинні показати це, використовуючи тільки своє мистецтво. 
 
Гра складається з декількох частин.  Кожна частина містить природне явище та вид 
мистецтва.  Частини розділені повідомленнями з Планети про чергову катастрофу, 
яка ось-ось має статися.  Під час кожної частини звучить музика, яка характерна 
для цього стихійного лиха. 
 
*Звучить м'яка, спокійна музика.  Художники сідають у коло із заплющеними 
очима*. 
 
Планета: "Дорогі артисти.  Ви - мій голос.  Тільки ви можете попередити людей про 
стихійне лихо.  Воно має скоро статися, я це відчуваю.  Якщо люди вас зрозуміють, 
лиха не станеться". 
 
..... 
 
 *звуки пожежі* 
 
 Планета: "Я знаю, що скоро буде велика пожежа.  Будуть горіти ліси і поля.  На 
планеті не залишиться жодної рослини.  Коли ви відкриєте очі - ви станете 
танцюристами, які володіють тільки своїм тілом і рухами.  Ви можете рухатися як 
самостійно, так і в групі.  Попередьте людство про пожежу" 
 
 Артисти танцюють в довільних формах, зображуючи вогонь. 
 
 *музика зупиняється. артисти сідають в коло і закривають очі" 
 
 *вмикаються звуки води*. 
 
 Планета: "Скоро буде великий потоп.  Вся земля буде покрита водою.  Людство 
зможе вижити тільки в тому випадку, якщо заздалегідь почне будувати будинок, 
який захистить його від води.  Коли ви відкриєте свої очі, ви будете 
архітекторами.  Усе, що у вас буде, - це знання, як побудувати будинок.  Я прошу 
вас застерегти людей". 
 
 Художники будують будинок своїми тілами. 
 
 *музика зупиняється. художники сідають в коло і закривають очі" 
 
 *включаються звуки міста, шум машин, вихлопних труб*. 
 
 Планета: "У мене таке відчуття, що скоро відбудеться великий викид шкідливих 
газів в атмосферу.  Чистого повітря більше не буде.  Люди почнуть задихатися від 
газів.  Озоновий шар зруйнується, він більше не зможе захищати людей від 
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шкідливих променів сонця.  Коли ви відкриєте очі, ви станете акторами театру.  Але 
у вас немає слів, тому ви можете говорити про це, використовуючи все, що у вас є 
під рукою.  Розкажіть людям про катастрофу". 
 
 Артисти повинні домовитися між собою без слів і розіграти сценку, що зображає 
викид газів в атмосферу. 
 
 *музика зупиняється. артисти сідають у коло і заплющують очі" 
 
 *звуки урагану* 
 
 Планета: "Я відчуваю, що скоро людство постраждає від сильного 
урагану.  Сильний вітер, дощ, падаючі дерева, руйнуються будівлі... Коли ви 
відкриєте очі, то станете музикантами, що володіють тільки звуками.  Вас оточують 
предмети, які видають різні звуки.  Ви самі можете видавати звуки, але не 
слова.  Попередьте людство про ураган" 
 
 Артисти за допомогою свого голосу і навколишніх предметів створюють "музику", 
яка буде нагадувати ураган.  Реквізит, який допоможе, підготуємо заздалегідь: 
палички, порожні пластикові пляшки, пакети, стаканчики з горохом, металева 
каструля і ложка тощо. 
 
 *музика зупиняється. артисти сідають в коло і закривають очі" 
 
 *починається тиха музика зі співом птахів 
 
 Планета: "Я вдячна вам, що ви змогли донести мої слова до людей.  Їм більше не 
загрожують стихійні лиха і катастрофи.  Я буду жити в мирі, спокої і злагоді.  Коли 
ви відкриєте свої очі, ви станете художниками, у яких є тільки фарби і папір.  Ви 
можете малювати будь-яким кольором, будь-якою формою, як ви це 
відчуваєте.  Ви повинні разом створити картину миру і спокою на Планеті, щоб 
людство не боялося жити. 
 
 Художники за допомогою олівців або фарб на великому папері малюють картину 
щасливого життя на планеті. 
 
 *музика вимикається. гра закінчена*. 
 
 Час для рефлексії.  Що ви відчували в цей момент?  Чи важко було домовитися без 
слів? ... 
 

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ  
1) Емоції: показуємо та вгадуємо 
Мета цього воркшопу - підготувати всіх учасників до гри в ЛАРП. Він допомагає 
налаштуватися на гру: гравці будуть краще розуміти свої внутрішні переживання і 
більш відкрито взаємодіяти з іншими. 
 
Учасники діляться на дві групи. Перша отримає картки з емоціями. Їм потрібно 
показати щастя і нудьгу, а інша група в цей час має відгадати ці емоції. 
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Потім показується здивування та страх і дія повторюється. Спосіб гри та вираження 
емоцій учасники обирають самостійно. 
 

2) Звукова гра 
Ця гра розвиває здатність учасників створювати та ідентифікувати різні звуки. Вони 
можуть використовувати перкусію, яка являє собою метод постукування по 
частинах тіла пальцями, кистями рук. За допомогою додаткових предметів, таких як 
олівці, чашки, ложки та каструлі, пластикові пляшки, папірці та камінці, будуть 
створюватися звуки. Як звучить вогонь? Чи тиха гармонія? Чи галасливе місто? 
Учасники можуть співати, кричати або звучати по-своєму, щоб показати різні 
поняття. 
 
3) Ми - архітектори 
Учасники повинні об'єднати свої ідеї та разом створити будівлі відповідно до 
поставлених завдань. Всі вони несуть відповідальність за процес будівництва та 
показують силу єдності. 
Перше завдання - побудувати будинок, в якому зможе жити слон. 
Друге - побудувати будинок, в якому живуть миші. 
 
4) Тиша  
Правила цієї гри дуже прості і будуть зрозумілі навіть дитині.  Одна з команд 
придумує слово або фразу і говорить його представнику суперників, який повинен 
за допомогою міміки, жестів або танців показати своїм товаришам задумане слово, 
не видавши при цьому жодного звуку. 
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Перетин Кордону 
 
Дизайнери LARP 

Марина Карпович, Таня Таллер 
Короткий опис 
Люди різних національностей їдуть в автобусі з Білорусі до Латвії. Вони 
зупиняються на пункті прикордонного контролю і стикаються з різними 
труднощами в залежності від країни походження. LARP базується на рольовій грі та 
імпровізації. 
Факти 
Час гри: 2 години, включаючи воркшоп. Збільшується на 5 хвилин для кожного 
гравця після 5-го. 
Кількість гравців: 5-8 
Кількість організаторів: 2. Один з них повинен буде грати офіцера прикордонного 
контролю як NPC (не ігровий персонаж).  
Необхідне обладнання: Кілька стільців, ручки, всі друковані матеріали, деякий одяг, 
що може злегка нагадувати одяг прикордонника. 
Простір: Приміщення не повинно бути занадто великим і, можливо, створювати 
відчуття офісу прикордонного контролю. Під час проведення ЛАРП повинна бути 
можливість вивести учасників з приміщення на короткий час. 
Настрій ЛАРП: Все - напружений, веселий, рефлексивний, підтримуючий, 
конфліктний. 
Інструкції 

ВСТУП 2-3 хвилини 
1. Створіть спокійну атмосферу. Або попросіть учасників дотримуватися тиші. 
2. Поясніть цілі ЛАРП: 
Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. 
Мене звати Марина, це Таня. Ми є розробниками та організаторами ЛАРП 
"Перетинаючи кордон". Наш ЛАРП присвячений темі національностей та міграційної 
політики. Це історії групи незнайомців, які перетинають кордон між Білоруссю та 
Латвією листопадової ночі в одному автобусі. У кожного з них своя життєва історія, 
а також причина, з якої вони прямують до Риги, столиці Латвії. LARP триватиме 
приблизно 50 хвилин, протягом яких вони пройдуть прикордонний контроль на 
латвійській стороні і познайомляться зі своїми попутниками. 
До цього часу ми пропонуємо вам взяти участь у серії майстер-класів, які 
допоможуть вам підготуватися до ЛАРП та перевтілитися в героїв історії. Після 
ЛАРПу ми також проведемо коротку рефлексійну сесію. Загалом всі наші активності 
займуть до двох годин, це з урахуванням невеликих перерв. 
У вас залишилися питання? 
Тоді пропоную розпочати першу, підготовчу частину з вправ 
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ВИБІР ХАРАКТЕРУ ТА РОБОТА З ІД(індифікаційною) КАРТКОЮ 5-8 хвилин 
3. Попросіть учасників обрати собі роль. Попросіть їх тримати її при собі і 
нікому не показувати: 
"Ми будемо грати різних персонажів з різних країн. Ми підготували для вас кілька 
варіантів. Не соромтеся поміркувати над тим, яку з цих ролей ви хотіли б взяти на 
себе сьогодні для ЛАРП, а потім, будь ласка, оберіть одну з них". 
4. Запропонуйте учасникам сісти на лавки, якщо вони бажають, і уважно прочитати 
те, що написано на їхніх картках з ролями. 
5. Тепер попросіть учасників взяти одну з ідентифікаційних карток та заповнити її. 
Забезпечте їх ручками та часом. 3-5 хвилин 
ВПРАВА 5-8 хвилин 
6. Тепер попросіть учасників почати входити в роль під час прогулянки територією. 
Щоб допомогти, зачитайте деякі з наступних запитань і дайте їм час спробувати 
відповісти на них. 
- Як ходить ваш персонаж? 
- Як ваш персонаж йде на важливу зустріч? 
- Як ваш персонаж вітається з іншими? - і, будь ласка, пройдіться навколо, 
намагаючись привітатися з іншими! 
- Як ваш персонаж говорить "ні"? - Спробуйте сказати "ні" іншим, коли ви 
зустрічаєтесь з ними! 
 
КРОК ВПЕРЕД СЕМІНАР 15 хвилин 
7. Поясніть: 
Зараз ми зробимо "крок вперед", щоб продовжити роздуми про ваш характер. Будь 
ласка, вишикуйтеся в лінію, як на старті, в тиші". 
8. Як тільки учасники вишикуються, скажіть їм: 
"Зараз ми зачитаємо список ситуацій або подій. Кожного разу, коли ви зможете 
відповісти "так" на твердження, ви повинні робити крок вперед. В іншому випадку - 
залишатися на місці і не рухатися". 
9. Зачитуйте ситуації по черзі. Між кожним твердженням робіть паузу, щоб дати 
людям час зробити крок вперед і озирнутися навколо, щоб визначити своє 
положення відносно один одного. 
Ситуації: 
- Ви ніколи не стикалися з серйозними фінансовими труднощами. 
- Ви відчуваєте, що в суспільстві, де Ви живете, поважають Вашу мову, релігію та 
культуру 
- Ви відчуваєте, що можете висловлювати свою думку з суспільно-політичних 
питань без поганих наслідків. 
- Ви не боїтеся бути зупиненим поліцією. 
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- Ви ніколи не відчували дискримінації через своє походження. 
- Ви можете раз на рік поїхати у відпустку. 
- У Вас цікаве життя і Ви позитивно дивитеся на своє майбутнє. 
- Ви можете голосувати на національних і місцевих виборах. 
- Ви можете вільно користуватися будь-яким сайтом в Інтернеті, не боячись 
цензури. 
- Ви ніколи не стикалися з дискримінацією при перетині кордонів. 
10. Наприкінці запропонуйте кожному записати свої підсумкові позиції: 
"А тепер подивіться, де ви знаходитесь і де знаходяться інші. Чи можете ви 
поділитися з нами, звідки родом ваш персонаж?" 
Перерва 10 хвилин 
11: Поясни: 
"Зараз ми робимо перерву. Ви можете використати цю перерву для того, щоб 
зробити все необхідне для того, щоб бути вільними і повністю залученими під час 
ЛАРП. Це ваш останній шанс сходити в туалет, відповісти на повідомлення тощо. Ми 
зустрінемося знову за 10 хвилин нагорі, коли Марина пояснить правила проведення 
LARP. І тоді ми почнемо" 
 
LARP 50 хвилин 
ПОЯСНЕННЯ 
 
Ми починаємо, коли всі люди заходять в офіс прикордонного контролю. 
1. Дозвольте людям відкрити для себе це місце та поспілкуватися. 
Заходить офіцер: 
2. Лабдієн! Мені потрібно перевірити ваші паспорти. Щоб зробити це швидше, я 
хочу, щоб ви вишикувалися в чергу. Ті, хто мають паспорти ЄС і не потребують візи, 
будь ласка, спочатку! Потім ті, хто не має паспортів ЄС і не потребує візи. Потім ті, 
хто не має шенгенських паспортів, але для короткострокових поїздок. А потім всіх 
візових. Поспішайте!!! У мене мало часу. 
3. Офіцер перевіряє і робить підозрілі зауваження, на кшталт "ага, це 
проблематично. Подивимося пізніше", а також запитує "Ім'я? Чим займаєшся? Коли 
виїжджаєте? Чи є у вас віза? Де ви працюєте? Чи маєте всі документи?" тощо, а 
також робить нотатки.  
4. Офіцер: "Гаразд, тепер доведеться почекати. Може, цього разу пощастить. Може, 
це буде всього дві години". 
5. Зачекайте. Нехай грають. 
6. Через багато хвилин знову заходить офіцер з паперами. Тут ви можете вибрати, 
чи давати заповнювати анкети всім, чи тільки певним людям, наприклад, 
громадянам США, Пакистану, Білорусі, Афганістану. 
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"Ось. Заповніть це. Ви повинні заповнити їх правильно. Якщо ні, ви не зможете 
повернутися в автобус. Зрозуміло?" 
7. Офіцер дає папірці та ручки, але ручок не вистачає, і йде. 
8. Знову приходить і забирає папірці: 
"Добре, тепер чекайте. Зазвичай чекати доводиться не більше кількох годин". 
При бажанні можна змусити людину заповнити анкету ще раз. Знайдіть якусь 
проблему, наприклад, те, як вона відповіла на питання про щеплення від ковіду, і 
нехай вона заповнює анкету стільки разів, скільки вам потрібно. 
9. В якийсь момент заходить офіцер і виводить людину з Білорусі, потім пояснює 
цій людині на вулиці, що вони проводять додатковий огляд, питають про візу, про 
мотивацію, про судимість, про родинні зв'язки тощо. 
Для цього можна залишатися в образі, або попросити особу заплющити очі та 
уявити собі сценарій, або мати запис допиту, який можна дати їй для 
прослуховування. 
10. Людина з Білорусі може повернутися назад. Людина з Афганістану виводиться. 
Та ж сама процедура. Ви можете вивезти стільки людей, скільки захочете. 
11. Останнє завдання, приблизно за 10-15 хвилин до закінчення LARP. 
Дилема: Офіцер: 
"У вас проблема. Водій автобуса дав вам вибір. Особа з Білорусі та Афганістану 
повинні залишитися довше, можливо, на годину, можливо, більше. Нам потрібні 
додаткові перевірки. Водій автобуса дав вам вибір, якщо ви хочете, ви можете 
поїхати без них зараз. Або ви можете всі разом почекати, поки вони не закінчаться. 
Увечері або завтра приїде інший автобус. Можливо, вони можуть попросити 
приєднатися до одного з цих автобусів. Коли вирішите, зайдіть до мене в кабінет". 
12. Офіцер знову виходить і чекає на їхню відповідь. 
 
КІНЕЦЬ АКТИВНОЇ ФАЗИ 
 
РЕФЛЕКСІЯ / ОБГОВОРЕННЯ 5-8 хвилин 
На завершення вправи попросіть учасників повільно вийти зі своєї ролі. Дайте їм на 
це достатньо часу. Також перед початком рефлексії дозвольте учасникам зробити 
невелику перерву, щоб сходити до туалету тощо. Заохочуйте їх перевести дух: 
"Зараз ми хочемо вийти з наших ролей. Якщо ви хочете, ви можете потрястися, 
пострибати і зробити все, що вам потрібно, щоб повернутися до себе. Після того, як 
ви вийшли з ролі, сядьте, будь ласка, в коло". 
Для рефлексії отриманого досвіду можна використати наступні запитання: 
Що ви відчуваєте зараз? 
Як ви ставитеся до своєї ролі/паспорту/національності? 
Як ви спілкувалися з іншими персонажами? 
Що ви думаєте про дизайн LARP? 
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Посилання 
Ми брали інформацію та надихнулися: 
https://www.passportindex.org/  
Compass - Manual for Human Rights Education with Young People (2nd edition updated 
in 2020) (2021) 
 

 
 
Наступна сторінка містить матеріали, які передбачається роздрукувати та роздати 
учасникам за логікою гри  
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ЛАТВІЯ (НЕ ГРОМАДЯНИН; НЕПІЛЬСОНА)  
 Громадянство:       
Ви не маєте громадянства, оскільки є одним з 10% негромадян Латвії. 
Ви ідентифікуєте себе як росіянин, білорус, поляк, українець або 
литовець, тому що або Ви, або Ваші батьки належите до цієї спільноти.   
Паспорт:  
У Вас є латвійський паспорт особи без громадянства, який дозволяє Вам 
подорожувати в межах певних країн, але Ви не маєте тих же прав, що і 
громадяни Латвії.  Візові вимоги:  
Вам дозволено в'їзд до Білорусі без візи на 30 днів. Ви маєте право 
повернутися до Латвії без візи.   
Причина поїздки:  
Ви поїхали до Білорусі, можливо, щоб відновити зв'язок з друзями або 
своїм корінням. Тепер ви повертаєтеся до Латвії, де проживаєте.   
Додаткові описи персонажів і пропоновані дії:  
У зв'язку з поточною політичною ситуацією ви не хочете розмовляти 
російською мовою і намагаєтеся приховати будь-які зв'язки, якщо вони 
у вас є.  
  

 

  
  
Національність: Турецька  
Паспорт:  
Турецька Республіка  
Візові вимоги:  
ви маєте безвізовий/30-денний статус в Білорусі, але для в'їзду в 
Латвію потрібна віза  
Причина перетину кордону:  
робоча латвійська віза  
  
Додаткові характеристики та запропоновані дії:  
Це ваш перший досвід перетину кордону і перша країна, крім 
Туреччини та Білорусі, яку ви відвідали у своєму житті. Під час 
LARP обов'язково фіксуйте моменти своєї подорожі на камеру та 
діліться з друзями в інстаграмі.  
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Національність: Пакистан  
Паспорт:  
Ісламської Республіки Пакистан  
Візові вимоги: віза потрібна для перебування в Білорусі та Латвії  
Причина перетину кордону:  
Ви навчаєтесь в латвійському університеті і маєте посвідчення про 
проживання в Латвії. Ви повинні були поїхати до Мінська, щоб відвідати 
посольство Вашої країни з певних причин, пов'язаних з документами.  
Додаткові відомості про особу:  
Ісламська Республіка Пакистан - країна в Південній Азії. Це країна з 
населенням майже 243 мільйони осіб, яка посідає друге місце у світі за 
чисельністю мусульманського населення, поступаючись лише Індонезії. 
Мусульмани моляться п'ять разів на день і мають час для молитви під 
час перетину латвійського кордону. Під час LARP хотілося б знайти 
місце для цього.  

 

 

 

 

  
 Національність:     
Теоретично Ви є афганцем і ідентифікуєте себе як хазарейця. Однак, 
через постійну дискримінацію та переслідування хазарейців в 
Афганістані Ваші батьки покинули країну. Ви народилися в Ірані, але 
ніколи не отримували іранського паспорта або громадянства, оскільки 
Іран не дозволяє їх мати. У зв'язку з небезпечною ситуацією Ви покинули 
Іран і подали заяву про надання притулку в Греції. Після тривалого 
періоду очікування Ви отримали дозвіл на проживання терміном на 3 
роки (ADET) і проїзний документ відповідно до Конвенції 1951 року.  
 Паспорт:      
У Вас є проїзний документ Конвенції 1951 року, з яким Ви можете 
тимчасово відвідувати інші країни. Однак, для відвідування більшості 
країн Вам все одно доведеться подавати заяву на отримання візи. У Вас 
є туристична віза, але насправді Ви сподіваєтеся знайти спосіб 
залишитися зі своєю сім'єю надовго.  
 Візові вимоги:     
Вам дозволено в'їзд до Латвії за наявності візи.   
 Причина подорожі:     
Ви хочете відвідати членів своєї сім'ї, які отримали притулок в Латвії, і 
сподіваєтеся на возз'єднання сім'ї.   
Додаткові описи персонажів і пропоновані дії:  
Ви не бачили своїх рідних досить довгий час і з нетерпінням, але з 
хвилюванням чекаєте зустрічі з ними. Наразі ви думаєте про свої плани 
на майбутнє. Ви маєте досвід складних і страшних перетинів кордону. 
Цього разу Ваша сім-карта не працює в новій країні. Під час LARP 
спробуйте знайти когось, хто може допомогти Вам зателефонувати 
рідним, щоб повідомити їм про Вашу ситуацію. Якщо на прикордонному 
контролі з'ясується, що Ви не маєте наміру повертатися, Вам не 
дозволять в'їхати до Латвії.   
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Національність:  
Громадя-нин/нка Сполучених Штатів Америки  
Паспорт: паспорт Сполучених Штатів Америки  
Візові вимоги: ви маєте безвізовий статус/30 днів у Білорусі та 90 днів у 
Латвії  
Причина перетину кордону:  
Латвія є транзитною країною для поїздки до Норвегії на конференцію. Ви 
перебували в Білорусі з метою відпочинку.  
Додаткові описи персонажів та запропоновані дії:  
Цифровий кочівник (Діджитал-норманд) використовує автостоп для 
подорожей Східною Європою, і зараз ви прямуєте на конференцію з 
робочої гри та до Норвегії. Через відсутність авіасполучення між 
Білоруссю та Європейським Союзом ви змушені провести ніч на 
прикордонному контролі. Зазвичай у Вас не виникає труднощів на 
кордонах, але після 7 годин, проведених на білоруській стороні, Ви 
турбуєтесь про те, щоб встигнути на конференцію.    
 

  

 

Національність:       
Громадя-нин/нка Сполученого Королівства (Англія, або Уельс, або 
Шотландія, або Північна Ірландія)  
Паспорт:      
Наявність паспорта громадянина Великої Британії, виданого у Великій 
Британії.  
Візові вимоги:     
Вам дозволено в'їзд до Білорусі без візи на 30 днів. Ви можете в'їжджати 
до Латвії без візи на 90 днів. У зв'язку з Brexit закони, що стосуються 
візових дозволів, часто змінювалися протягом останніх кількох років. 
Тому ви часто стикаєтеся з плутаниною на кордонах, а іноді потрібно 
доводити, що ви маєте намір покинути країну відвідування в дозволені 
терміни.   
Причина подорожі:   
Ви поїхали до Білорусі як репортер. Тепер ви прямуєте до Латвії, щоб 
встигнути на дешевий прямий рейс з Риги до Лондона.  
Додаткові описи персонажів та запропоновані дії:  
Ви перебуваєте під тиском часу, тому що не хочете запізнитися на свій 
рейс. Як репортер з актуальних політичних питань, ви зазвичай 
цікавитеся історіями інших людей і любите задавати питання. Під час 
цього LARP ви хочете зосередитися на часі, наскільки це можливо, і 
подивитися, чи зможете ви знайти ще одну захоплюючу історію.  
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Національність: Латві-єць/ійка  
Паспорт:  
Наявність латвійського паспорта, виданого Латвією.  
Візові вимоги:  
Вам дозволено в'їзд до Білорусі без візи на 30 днів. Вам дозволено в'їзд 
до Латвії без візи. Зазвичай у вас не виникає жодних труднощів на цьому 
кордоні.  
Причина поїздки:  
Ви поїхали до Білорусі у відпустку або, можливо, в гості до друзів. Тепер 
ви повертаєтеся до Латвії, до місця свого проживання.  
Додаткові описи персонажів і пропоновані дії:  
Ви поспішаєте, тому що у вас є робочі зустрічі, на які ви повинні піти 
відразу після прибуття. Пам'ятайте про це!   
 

  

 

  
Національність: білорус/ка 
Паспорт:  
Республіка Білорусь  
Візові вимоги:  
В'їзд до Латвії здійснюється тільки за наявності візи   
Причина перетину кордону:  
Ви маєте гуманітарний тип візи і прямуєте в нову країну з надією почати 
життя заново. Ви хочете почати життя заново у зв'язку з низкою подій, 
що відбуваються в країні в 2020 році і президентськими виборами, в 
результаті яких велика кількість людей була затримана у зв'язку з 
масовими протестами. Ви були заарештовані, відсиділи кілька місяців в 
ув'язненні і втратили роботу.  
Додаткові характеристики персонажа:  
Через своє минуле ви постійно відчуваєте на собі чийсь погляд. Ви також 
не заперечуєте, що люди, які Вас оточують, можуть використати 
інформацію, яку Ви скажете, проти Вас. Тому під час проведення LARP 
Вам необхідно бути обережним у використанні вимовлених слів.   
 

  
 

 

  



 

 
 

  

І  Д  Е  Н  Т  И  Ф  І  К  А  Ц  І  Й  Н  А    К  А  Р  Т  К  А  
Ім'я  

 
  

  

Вік  
 
  

  

Країна, національність   
  

Сімейний стан     

Мови     

Професія     

Причина перетину кордону Латвії     

Курець  так  
 

ні  
  

 
 

І  Д  Е  Н  Т  И  Ф  І  К  А  Ц  І  Й  Н  А    К  А  Р  Т  К  А  
Ім'я  

 
  

  

Вік  
 
  

  

Країна, національність   
  

Сімейний стан     

Мови     

Професія     

Причина перетину кордону Латвії     

Курець  так  
 

ні  
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Попросіть пляшку води   

Знайдіть когось, з ким можна покурити   

У вас почались місячні, візьміть у когось іншого необхідний вам засіб гігієни 

Почніть займатися спортом або розтяжкою    

Ти дуже нервуєш і потребуєш підтримки від інших    

Вам холодно, але не вистачає одягу, можливо, у когось є щось?   

У вас головний біль, можливо у когось є пігулка від головного болю 
Ви спітніли через довгу дорогу і відчуваєте дискомфорт. Чи можете ви знайти 
рішення?   
Запропонуйте учасникам пограти в гру (країни/міста, камінь/папір/ножиці...)   

Дайте "п'ять" людині, яка сидить поруч з вами   
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БЛАНК, ЯКИЙ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧІТКИМ ПОЧЕРКОМ СИНЬОЮ РУЧКОЮ 
SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 

Derīgs ceļošanas dokuments Aizpildīta un parakstīta vīzas pieteikuma anketa. 
Derīgas ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polises kopija. 
Maksājums vai dokuments, kas apliecina vīzas nodevas apmaksu. 
Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicēja rīcībā ir pietiekami daudz iztikas līdzekļu gan paredzētās 
uzturēšanās laikam, gan lai atgrieztos izcelsmes vai dzīvesvietas valstī.Informācija par pieteicēja 
nodomu atstāt dalībvalsts teritoriju pirms pieteiktās vīzas derīguma termiņa beigām: 

Ім'я:      Прізвище:    Додаткові імена: 

Дата народження    Місце народження: 

Стать:     Ідентифікована стать, якщо інша: 

Громадянство: 

Номер паспорта:    Термін дії паспорта до 

В'їжджаєте до Латвії на:  Автобус Автомобіль інше, вкажіть:  

Номер автобуса або номер автомобіля, на якому Ви в'їжджаєте: 

Дата в'їзду в Латвію: 

Дата запланованого виїзду з Латвії, якщо Ви не є громадянином або резидентом Латвії: 

Причина в'їзду в Латвію (якщо робота, то назва підприємства): 

Місце перебування в Латвії (адреса, готель тощо): 

Місця, відвідані протягом останніх 20 днів (повний список): 

Тип візи (якщо є): 

Номер заяви на отримання візи (якщо є): 

Будь-які симптоми ковіду, які спостерігаються в даний час: 

Дата та кількість щеплень проти ковіду:  

Одужання після ковіду: 

Чи є у Вас судимість? 

Чи пов'язані Ви з будь-якими політичними організаціями за межами Латвії? Якщо так, 
вкажіть: 

Дата та підпис: 
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МЕТА-вірусний табір 
Кількість учасників: 4 - 24  
Хронометраж (хв):  
Pre-larp: 30-40 хв  
LARP: 1,5-2 години  
Дебрифінг: 20 хв  
Разом: 2,5 години 
 
До приїзду гравців: 
- Стільці для 4 груп людей 
- Підготуйте картки ЛАРП 
 
Після прибуття гравців 
У світ приходить МЕТА-вірус, всі люди в паніці. Президент дав повідомлення, що 
через 1 місяць (4 тижні) проблема буде вирішена. Люди приїхали в табір відпочивати, 
і саме зараз їм потрібно трохи побути в таборі за 4 тижні. Учасники розуміють, що 
вони не можуть покинути це місце, тому що в іншому випадку вони загинуть, тому що 
на вулиці небезпечно.  По-перше, вони розуміють, що їжі на всіх не вистачить, а отже, 
треба виживати, щоб жити далі. Вони знаходять свої місця і кожен отримує свою 
роль в ЛАРП. По-перше, їм потрібно домовитися між собою, щоб приготувати якусь 
страву, яка буде влаштовувати всіх. Але, як ми розуміємо, щодня виживатиме одна 
команда, і на початку гри (перший тиждень) одна команда не матиме їжі і може 
загинути без сторонньої допомоги. 
 
Передігровий воркшоп 
- Гра в числа 
Воркшоп спрямований на створення простору для конкуренції, розвитку інтуїції та 
ідентифікації людей за статусом. У кожного з вас буде номер, який буде відповідати 
вашому статусу. Але ви не знаєте свого номера, тому повинні проаналізувати, який у 
вас статус, в залежності від реакцій інших учасників. Нарешті, ви маєте створити 
стовпчик, де ви будете розміщені на шкалі статусів. 
- Трикутник, коло, квадрат 
Воркшоп має на меті створити простір для обговорення та дискусії. Ви повинні 
вибрати одну фігуру: трикутник, коло або квадрат. І за 3 хвилини переконати 
партнера в тому, що ваша фігура краща за його. В кінці гри ми підведемо підсумки, 
яка фігура буде кращою. 
- Ваша Величносте, я не винен, це ... 
Воркшоп спрямований на те, щоб створити спільну історію, вибудувавши її на 
інформації, отриманій від інших гравців. Ви всі будете підданими королеви. Сьогодні 
Королева встала в дуже поганому настрої і хоче когось в цьому звинуватити. Тому 
вона звинувачує людину, яка стоїть праворуч від неї ("Це через вашу жахливу 
вчорашню вечерю, шеф-кухарю!"). Той відповідає: "Ваша Величносте, це не моя вина, 
це..." і звинувачує наступного і так далі. Остання людина в колі звинувачує Королеву. 
 
Проведення ЛАРП 
- Люди будуть розділені на 4 групи: Бутон, Ода, Герць, Чуб. Кожній команді, щоб 
вижити, потрібно переконати інші команди дати їм їжу на тиждень. Для цього команді 
буде видано 8 карток-характеристик, які вони повинні використовувати як аргументи 
для отримання їжі. Буде 4 раунди, відповідно 4 тижні, в кожному раунді команда 
вибирає тільки 2 характеристики, одну карту не можна вибирати двічі.  
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- Коли команда обрала 2 характеристики, вона пояснює кожну картку як аргумент 
для отримання їжі. Після того, як кожна команда представить свої картки, почнеться 
голосування за команду, яка не отримає їжу на цьому тижні. Після цього відбудеться 
наступний раунд. 
 
Після ЛАРП 
 
Ми проведемо рефлексію в загальному колі, кожен повинен сказати одне слово, яке 
описує його емоції в даний момент, і запропонуємо учасникам поділитися своїми 
думками та емоціями після ЛАРП. 
 
Наступна сторінка містить матеріали, які передбачається роздрукувати та роздати 
учасникам за логікою гри 
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БУДУ:  
Молоді жінки, 18-23 роки. 
Одна вагітна. 
Маємо міцне здоров'я. 
Боїмося заблукати в лісі.  
Маємо диктофон. 
Маємо карту. 
Один з нас нещодавно виграв у лотерею. 
Хобі: садівництво. 

 
ОПР: 
Люди похилого віку, вік 60+. 
Один з нас - доктор хімічних наук. 
Маємо кардіологічні захворювання. 
Боїмося захворіти на вірус. 
У нас є револьвер з одним набоєм. 
Ми знаємо місцезнаходження автомобіля. 
Один з нас часто ходив у походи.  
Хобі: рибалка. 

 
ГЕРЦ: 
Сім'я, 35-40 років. 
Один з нас - радіоведучий. 
Один з нас хворий на туберкульоз. 
Страхів у нас немає. 
У нас є інкубатор з набором яєць. 
У нас є собака. 
Ми - кримінальний авторитет з Сицилії. 
Хобі: гіпноз. 
 
ЧУБ: 
Чоловіки, віком 25-30 років. 
Один з нас - стриптизер. 
Один з нас сліпий. 
Боїмося спілкуватися з жінками.  
Ми володіємо бейсбольною битою. 
Вміємо розпалювати вогонь. 
Один з нас - ветеран війни. 
Хобі: графіті.  
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Міфологічні духи 
Кількість учасників: 4- 6 
Хронометраж (хв): 
Пре-LARP: _30__  
LARP:_1,5_.  
Дебрифінг: _20_  
Разом: 2,20 
 
До приходу гравців: 
- Підготуйте стільці, стіл і папірці з інформацією про персонажів 
- Покладіть на середину столу кулю для ворожіння 
- Підготувати хоча б один елемент костюма для кожного персонажа 
 
Коли гравці прийшли 
- Гра "Містичні духи" створена для того, щоб люди дізналися більше про українську 
культуру, уявили себе в ролі того чи іншого персонажа, замислилися над вирішенням 
глобальних проблем людства. 

- У цій грі люди повинні відчути 
- Творчість 
- комунікабельність 
- Продемонструвати навички командної роботи 
- Рішучість у прийнятті рішень 
- Дотримання емоцій, що підходять для персонажа 

 
Передігровий майстер-клас 

- Уявіть та спробуйте перевтілитися в заданих персонажів. 
 
1. Прочитайте та обговоріть всі картки з персонажами 
2. Уявіть себе по черзі кожним з героїв і ходіть як цей герой, говоріть голосом цього 
героя, смійтеся як цей герой. 
 
Проведення ЛАРП 

- Ведучий вербально занурює їх у казкову атмосферу, де всі учасники стають 
персонажами українського фольклору. Ведучий також може бути в образі. 

- Учасники отримують аркуш з інформацією про українських містичних героїв, 
кожен повинен вибрати собі персонажа, якого він буде зображати під час гри.  

Ведучий дає час, щоб усі учасники прочитали опис нечесності та обрали собі 
персонажа. 
 Далі учасникам видається аркуш паперу із взаємозв'язком між персонажами, який 
має супроводжувати їхнього персонажа під час гри.  Учасникам не обов'язково 
озвучувати інформацію з цього папірця. 
 
Кожен герой повинен висловити план вирішення проблеми.  Мета гри - знайти 
найкращий (найсмішніший та найдотепніший) план. Переможець буде обраний 
шляхом голосування всіх героїв. У разі рівного розподілу голосів перевага надається 
плану, обраному суддями. 
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Ситуація 1: 
 
 Українці зібралися на горі Щекавиця на свято Коляди і звернулися до нечистої сили 
з проханням припинити війну в Україні. Герої гри мають домовитися між собою, хто і 
як може допомогти у вирішенні проблеми, виходячи з наданих їм персонажів та рис 
характеру. 
* у грі не допускається прояв насильства та жорстокості, що може призвести до 
загибелі людей. 
 
Ситуація 2: 
 
 Острів Барбадос в небезпеці. Через глобальне потепління він може бути змитий з 
лиця землі океаном. Жителі острова відмовляються евакуюватися на материк і 
закликали зло, щоб воно допомогло їм вижити на острові. 
 
 
Після ЛАРП 
-  
 
Збираємось в одну групу, запитуємо про відчуття після ЛАРП і який персонаж вам 
найбільше сподобався 
 
 
Наступна сторінка містить матеріали, які передбачається роздрукувати та роздати 
учасникам за логікою гри 
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Participants min-max: 4- 6 
Timing (min): 
 Pre-larp: _30__  
LARP:_1,5_  
Debrief: _20_  
Total: 2,20 
Before the players arrive: 

• Prepare chairs, table and papers with information about characters 
• Put a divination ball in the middle of the table 
• Prepare at least one costume element for each character 

 

When the players have arrived 
• The Mystical Spirits game is designed for people to learn more about Ukrainian 

culture, imagine themselves in the role of a character, and think about solving global 
problems of humanity. 

• In this game, people have to feel 
• Creativity 
• Communication 
• Demonstrate teamwork skills 
• Determination in decision-making 
• Observance of emotions suitable for the character 

 
Pre-game workshop 

• Imagine and try to transform into the given characters. 
 
1. Read and discuss all the cards with the characters 
2. Imagine yourself as each of the heroes in turn and walk like this hero, speak with the 
voice of this hero, laugh like this hero. 
 
Running the LARP 

• The presenter verbally immerses them in a fairy-tale atmosphere, where all 
participants become characters of Ukrainian folklore. The presenter can also be in 
character. 

• Participants receive a sheet with information about Ukrainian mystical heroes, each 
must choose a character that he will portray during the game.  
 The presenter gives time for all participants to read the description of dishonesty 
and choose a character. 
 Next, the participants are given a piece of paper with the relationship between 
characters, which should accompany their character during the game.  Participants 
do not have to voice information from this paper. 

 

Each hero must express a plan to solve the problem.  The goal of the game is to find 
the best (funniest and wittiest) plan. The winner will be chosen by a vote of all heroes. 
In case of an equal distribution of votes, preference is given to the plan chosen by the 
judges. 
 
 
Situation 1: 
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 Ukrainians gathered on the Shchekavytsia mountain on the holiday of Kolyada and invoked 
evil spirits with a request to stop the war in Ukraine. The heroes of the game have to agree 
among themselves who and how can help in solving the problem, based on the characters 
and character traits given to them. 
* the expression of violence and cruelty that can lead to the death of people is not allowed 
in the game. 
 

Situation 2: 
 
 The island of Barbados is in danger. Due to global warming, it can be washed off the face 
of the earth by the ocean. The inhabitants of the island refuse to evacuate to the mainland 
and have called upon the evil to help them survive on the island. 
 
 

After the LARP 
•  

 
We gather in one group, ask about the feeling after the LARP and which character you liked 
the most 
 

 

Next page contains materials that is supposed to be printed and given out to the 
participants according to the game’s logics 
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Вій  

У Вія довгі, важкі вії або повіки, які він не може підняти самостійно, тому він зазвичай 
сліпий. Коли його слуги з нечистої сили піднімають їх вилами або гаками, Вій вбиває 
того, на кого подивиться, його погляд може зруйнувати будинок. 

Мавка 

Дар чаклунства перейшов до неї з давніх часів від предків. Вона довго не 
здогадувалася про свої здібності, поки не прийшов час захищати свої землі. Тепер 
відьма блукає лісом і варить зілля, ворожить і насилає прокляття на ворогів свого 
славного роду. Красива, замкнута жінка з чорним або рудим волоссям, зеленими 
очима і багатошаровим одягом. Вона залишить твою матір без дітей, твого батька 
заспокоїть смертю, твою дружину висохне від сорому. 

Вурдалак 

У давні часи чаклун наклав закляття на звичайного хлопчика. Тепер він залишається 
перевертнем, не довше семи років, і тільки якщо чаклун помирає - він залишається 
таким назавжди. Перевертень охороняє свої території і полює на ворогів, щоб на 
його землях завжди був мир і безпека. Вміє перетворюватися на вовка і полювати на 
ворога. Людина з вовчою головою, вкритою шерстю, задні ноги вигинаються вперед, 
але не по-звірячому, має людську тінь. 

Чорт 

Традиційний образ чорта - людиноподібна волохата істота з рогами і ногами тварини, 
зазвичай козячими. Чорти могли викрадати нехрещених або проклятих батьками 
дітей, щоб підмінити їх перевертнем - потворною, жадібною і крикливою істотою. 
Вони також могли спокушати жінок, і ті народжували від чортів потворних дітей - 
упирів. З чортами, втім, можна укласти угоду, і вони підступно карають тих, хто її не 
виконує. 

Дріада 

Дріадами стають померлі нехрещені діти та утоплениці. Вони заманюють чоловіків 
своєю красою і викрадають їхні душі. Дріади завжди тримаються разом і точно 
знають, як розважатися. Вони мають багато хитрощів у рукавах для оборони суші, 
але їхні далекі сестри-русалки допоможуть тримати оборону на плаву, роблячи їх 
майже непереможними. Залоскочуть ворога до смерті, зведуть його з розуму в танці. 
Зеленокоса дівчина; приваблива діва. Немає тіні і спини, а тому видно всі нутрощі. 

Побиті 

Блукаючі маленькі душі, огорнуті смутком і наївністю. Вони вміють літати, як птахи. 
Вони переслідують вбивць уві сні і наяву. Двоє малюків з'явилися на світ і мали 
прекрасні сім'ї. Матері оберігали своїх дітей, але смерть забрала їхні нехрещені душі. 
Тепер вони не мають спокою. Тому вони "просять", щоб їм дали ім'я.   
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Планета + Обмін  
LARP дизайнери 
Василина Бенях; Анастасія Вишневська; Софія Калугіна 
  
Короткий опис 
Істоти з різних планет/вимірів і т.д. збираються разом на вечірці у VR-симуляції Землі. 
Приходьте обмінятися своїми особистими характеристиками з іншими істотами та 
дізнатися більше про різні світи. LARP заснований на імпровізації. 
  
Факти 
  
Час гри: 3-4 години з урахуванням майстер-класу. 
Кількість гравців: від 6 гравців 
Кількість організаторів: 2-3 
Необхідне обладнання: Предметиі, з якими грають, проста звукова система, 
комп'ютер з Spotify, просте світлове обладнання, аквагрим, трохи матеріалу для 
реквізиту (за бажанням: можна принести власний костюм/реквізит).  
Настрій: радісний 
  
Опис: 
  
Колись існувала планета Землія, але сталася невідома хвороба і всі її мешканці були 
змушені розселитися по різних планетах/всесвітах та реальностях. Через еволюцію 
на окремих і унікальних планетах вони перетворилися в абсолютно різних істот. 
  
Через багато років земліяни винайшли нову технологію, яка дозволила 
представникам з різних всесвітів зустрітися у віртуальній реальності у вигляді 
віртуальних аватарів і провести свою довгоочікувану зустріч. 
  
Ця подія присвячена відновленню контакту для колишніх земліян. На цій вечірці ви 
зможете поспілкуватися з колишніми жителями планети і дізнатися, чим вони 
відрізняються від вас, а також обмінятися з ними особливостями своєї зовнішності. 
  
На жаль, ця нова технологія вимагає багато ресурсів, тому час спілкування 
обмежений: лише 1 година, після закінчення вечірки ви будете телепортовані назад 
на свою планету.    
  
Це вербальна імпровізація з моментами обміну характеристиками. 
 
Метатехніка 
 Таємна мотивація, або створення власної мотивації (у кожного персонажа буде 
таємна мотивація, чому він тут, якийсь приклад, але не соромтеся використовувати 
або додавати свою власну).  
1. Ви хочете запросити більше людей відвідати і жити на вашій планеті 
2. Ви хочете повністю змінити свою особистість 
3. Ви хочете налагодити нові зв'язки, щоб допомогти своїй планеті (проблему 
обираєте ви) 
4. Ви хочете поділитися своєю культурою і знайти нових друзів 
5. Ви хочете переконати всіх, що ваша раса - найчистіша раса, а ви - 
найсправжнісінький ЛАРПієць 
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6. Ви хочете отримати якомога більше любові і визнання (монети любові) 
  
Перед ларпом 
Роздрукуйте всі характеристики персонажів для референсів 
Переконайтеся, що ви організували: 
Аркуш паперу з питаннями, на які учасники повинні будуть відповісти про своїх 
персонажів 
Світломузику  
Плейлист (наприклад: sofafm - космічна музика) 
Облаштували місця (зона відпочинку, танцювальна зона, барна стійка) 
Папірці з діями, пов'язаними з наданням та отриманням характеристик (наприклад, 
ви просто отримуєте характеристики, коли встановлюєте зв'язок) 
Монети подяки(визнання), які будуть у кожного учасника (маленькі жетони, на ваш 
вибір)  
Папірці; клей, папір 
Фарби для обличчя; матеріал для костюмів (за бажанням) 
Підготуйте ігрову зону - розділіть її на 4 зони: 
  
Зона бару 
Мета: показати, як ви їсте та п'єте 
Матеріально-технічне забезпечення: стільці, папір з вивіскою бару, стаканчики, уявна 
їжа з паперу; папір з вивіскою бару 
Танцювальна зона 
Мета: показати, як ви танцюєте на своїй планеті або не танцюєте, вирішувати вам 
Логістика: музика, світло, папір з написом танці 
Зона перформансу 
Мета: показати традиційні розваги (можливо на вашій планеті ви робите тільки 
поетичні слеми, або тільки стендапи, або просто стоїте)  
Логістика: світло, сцена, мікрофони; папір з написом перформансу 
Зона відпочинку: 
Мета: показати, як ви відпочиваєте/чілите на вашій планеті 
Матеріально-технічне забезпечення: матрац та кілька ковдр (подушок); папір з 
написом чіл-зона(відпочинкова зона) 
  
Коли гравці прибули 
1.Вступ до гри (що буде далі) 
2.Правила безпеки (стоп-слова (різати і ламати)) 
  
  
Передігровий майстер-клас 
Майстер-клас зі створення персонажа 
Учасники матимуть 6 заздалегідь написаних характеристик (3 зовнішні та 3 внутрішні 
+ 2 додаткові), також вони можуть вибрати, чи хочуть вони їх змінити або просто 
залишити 
(наприклад, довгі ноги, роги, 20 рук, хвіст, велика/мала гравітація, щупальця тощо) 
на аркуші паперу (який вони будуть використовувати для обміну та втілення до і після 
обміну)  
Поради: щоб занурити людей у своїх персонажів, попросіть їх написати невелику 
передісторію про них, про повсякденне життя на їхній планеті тощо.  
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Намалюйте свого персонажа (ми його сфотографуємо) та декупуйте його (кожна 
риса декупується окремо, щоб було легше обмінюватися нею під час гри) 
  
Гра “Театральна машина” 
Хтось починає як деталь машини, виконуючи якісь повторювані дії та видаючи звуки, 
а інші приєднуються, створюючи цілу машину (космічний корабель; комп'ютер; 
сонячну систему), рекомендується видавати звуки.  
  
Ходяча гра 
 Спробуйте втілити персонажа, якого ви щойно створили (уявіть, що ви ходите, як 
персонаж, якого ви створили на своїй планеті, але в різних станах (ви старий, ви 
п'яний, ви щасливий і т.д.) 
  
Подіум 
Уявіть, що ви йдете як ваш персонаж по подіуму. Всі стоять з боків і аплодують 
персонажу, який йде і демонструє, як він ходить і виступає на своїй планеті 
  
Таймер для медитації (близько 5 - 10 хв)  
 “А зараз ви засинаєте на своїй планеті, уявіть, як ви виглядаєте, відчуйте свої руки, 
якщо у вас є руки, відчуйте своє тіло, чи легке воно? Чи важке? Як ви себе почуваєте? 
Вам весело, сумно, нудно, радісно?”  
Коли починається музика, ви повільно прокидаєтеся як аватар вашого персонажа на 
вечірці віртуальної реальності.  
  
  
Запуск гри 
  
Вмикається звук, який запускає гру, звучить музика, обстановка вечірки, персонажі 
повільно прокидаються в образі свого аватара персонажа на вечірці віртуальної 
реальності (майстер гри - ведучий вечірки, ГМ - як робот-ведучий, який вітає 
учасників)  
ГМ представляє персонажів на вечірці, наприклад “привіт, це - (ім'я персонажа), з 
планети з назвою(-), а потім ГМ - бармен, він же ведучий 
Якщо люди хочуть коктейль, вони можуть купити сік з коктейлю, і ми подамо їх у барі 
(необов'язково для LARP для громадськості)  
Гра починається, коли вмикається музика і учасники заходять на вечірку віртуальної 
реальності, а закінчується, коли ГМ (ведучий) зупиняє музику і дякує всім учасникам 
за те, що вони прийшли на цю вечірку.  
В останні 15 хвилин гри пролунає звук розряду батареї (або це може бути звук вікон, 
що закриваються, або щось інше, не соромтеся обирати те, що вам зручніше), який 
сповістить учасників про те, що гра добігає кінця. 
І в кінці той самий звук, що і на початку, сповістить про закінчення гри, і всі учасники 
від'єднуються. 
  
Після гри  
Організуйте короткий дебрифінг. Зробіть коло запитань: 
Якою була ваша роль у грі?  
Що ви відчували, коли давали комусь якусь свою характеристику, а отримували 
щось інше? 
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The Temple (Храм) 
Дизайнери LARP: Анастасія Бабаніна, Вікторія Щебетун, Марʼям Бабаї 

Короткий опис 

Мета цього LARP - відчути вдячність через глибоке розуміння того, як багато людей 
роблять внесок у наше повсякденне життя. Відчути, як бути уважним монком під час 
чайної церемонії, відчути атмосферу храму. Учасники спробують себе в декількох 
ролях людей, завдяки яким ми маємо змогу пити чай. 

Факти 

Тривалість: 1,5 години з урахуванням майстер-класів. 
Кількість гравців: 4-18 
Кількість організаторів: 2-3 
Необхідне обладнання: Речі для виконання завдань (залежить від завдань, які ви 
оберете), проста звукова система, комп'ютер з Spotify, чай, чашки, термос з чаєм, 
свічки, ковдри. 
Тип локації: затишна кімната. 
Навантаження: легке. 
Настрій LARP: вдячність, усвідомленість, спокій. 

Перед LARP: 

- Приготуйте чай 
- Переконайтеся, що ви все підготували: 

Просте маскування для гравців 

Костюми (це може бути обов'язком гравців, або організаторів, або трохи і тих, і інших. 
Заздалегідь чітко повідомте гравцям про своє рішення). 

- Підготуйте ігрову зону. 

 На місці 

1. Привітайте гравців 
2. Поясніть концепцію гри та правила 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

1.Майстер-клас зі снігових кульок 

Для цього вам знадобляться папірці. Їх необхідно зім'яти і перетворити на "снігову 
кулю". Всі стають в коло і отримують по одній кульці. Завдання на рахунок "один, 
два, три" підкинути кульку. Ви повинні зловити м'яч сусіда зліва і одночасно 
перекинути свій м'яч сусідові справа. Не дозволяйте м'ячу впасти. Намагайтеся до 
тих пір, поки не досягнете мети. 
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2.За що я вдячний 

Сядьте в коло, прийміть зручну позу, закрийте очі і згадайте 1 річ у своєму житті, за 
яку ви вдячні. Що ви відчуваєте? Сконцентруйтеся на відчуттях у тілі (1 хв). 

3.Як я можу висловити вдячність 

Як сильно ми можемо бути вдячні нашим близьким, друзям, рідним. 

Обережно відкрийте очі і давайте разом дослідимо це почуття і те, як ми можемо 
висловити його іншій людині. 

Для цієї вправи гравцям потрібно об'єднатися в пари (повернутися до людини, яка 
стоїть поруч). 

4 раунди висловлення подяки (по 30 секунд): 

Перший учасник в парі - дарувальник, другий - одержувач. У наступному раунді вони 
міняються ролями. 

перший учасник в парі висловлює вдячність очима 

другий учасник висловлює подяку обіймами 

перший учасник висловлює подяку (погладжує іншого) 

другий учасник висловлює подяку за допомогою масажу голови / рук 

  

Не соромтеся придумувати ще більше додаткових способів привітати або подякувати 
один одному! Їх ще дуже багато! 

  

За бажанням: Тепер, коли у нас є пари і ми приміряємо на себе вдячність протягом 
5 хвилин або більше, запропонуйте учасникам взаємодіяти в такому ритмі один з 
одним, використовувати суміжні практики або придумати свої власні. 

  

Перерва 10-15 хвилин 

  

Нагадування безпосередньо перед початком вправи 

У нас є монахи і робітники. Кожен має можливість зіграти кілька персонажів 

У нас є 5 сцен: вони переходять з однієї в іншу і між сесією подяки і усвідомленим 
чаюванням як монахи 

Кожна сцена триває 3 хвилини. 
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Робота повинна бути виконана, і деякі люди повинні це зробити, але хоча б одна 
людина повинна залишитися і насолодитися чаюванням. 

Монахи можуть розмовляти, а також надягати ковдри (як кімоно), інші сцени: 
працівники зберігають мовчання. 

Гонг повертає робітників назад до монахів, і, почувши його, гравці повертаються в 
коло і насолоджуються чаєм. 

Правила безпеки 

Туалетні перерви (якщо вам потрібно сходити в туалет, просто зробіть це так, як 
зробив би ваш персонаж) 

  

РОБОЧИЙ ПРОЦЕС LARP 

     Ласкаво просимо до нашого храму 

Зліт: учасники сідають в коло, закривають очі і в тиші подумки переносяться в храм. 
На цьому етапі учасники перетворюються на монахів у храмі під час чайної церемонії 
(накриваються ковдрами, п'ють чай). Ведучий пояснює метафору чашки чаю (чашка 
- метафора нас як вмістилища, чай - все, що нас наповнює). 

  

    Насолоджуємося церемонією першої чашки чаю (усвідомлено, усіма органами 
чуття). Давайте дослідимо, як цей чай потрапив на наш стіл і скільки людей брало 
участь у цьому процесі. 

  

   *1-е завдання 

Першим етапом приготування чаю є удобрення землі. Для цього багато років тому 
люди танцювали, щоб викликати дощ. Зараз у нас є можливість відчути, як це - бути 
шаманами: учасникам потрібно встати і в тиші кожен вигадує унікальний звук, 
використовуючи тільки своє тіло, наприклад, плескання. Після того, як всі склали 
його, учасники танцюють танець, який складається з цих звуків (один за одним). 

  

        Гонг - сесія подяки 

Монахи дякують працівникам будь-яким способом. 

Працівники знову перетворюються на монахів і насолоджуються наступною 
чашкою чаю (усвідомлено, усіма органами чуття) 

  

    *2-е завдання 
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Після того, як дерева вирощені, нам потрібно зібрати і відсортувати листя. Щоб 
продемонструвати і відчути цю роботу, учасники сортують жовтий і зелений горошок. 

  

       Гонг - сесія подяки 

       Працівники знову перетворюються на монахів і насолоджуються черговою 
чашкою чаю (усвідомлено, усіма органами чуття) 

  

*3-тє завдання 

Наш чай ще не готовий. Наступний етап приготування нашого чаю - сушка 
листя. Учасники стають в незвичну позу і утримують її протягом 3 хв. 

Гонг - сеанс подяки 

Працівники знову перетворюються на монахів і насолоджуються черговою 
чашкою чаю (усвідомлено, усіма органами чуття) 

  

*4-те завдання* 

Тепер сам продукт готовий, але про нього ніхто не знає. На цьому етапі 
учасники в ролі "Маркетингової команди" займаються брендуванням упаковки - 
нанесенням логотипу. 

  

Гонг - сесія подяки 

Працівники знову перетворюються на монахів і насолоджуються черговою чашкою 
чаю (усвідомлено, усіма органами чуття) 

  

5-те завдання* 

Завершальний етап - вручення. Учасникам потрібно тримати на витягнутій руці 
чашку з водою і йти по лінії. 

  

Гонг - сеанс подяки 

Працівники знову перетворюються на монахів і насолоджуються черговою 
чашкою чаю (усвідомлено, усіма органами чуття). Подумайте про те, як проходить 
чаювання, скільки людей реально залучено в цей непростий процес, порівняйте 
відчуття від першої і останньої чашки чаю. 
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Закриття чайної церемонії, вихід з ролей. 

  

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ LARP 

  

Організуйте короткий розбір польотів. Зробіть обмін думками: 

- Що ви відчуваєте зараз? 

- Розкажіть нам про якийсь момент під час LARP, яким би ви хотіли поділитися. 

- Що для вас означає ця вправа? Одним або двома словами. 

- Що ви відчували, коли дарували і отримували подяку? 

- Яка різниця між першою і останньою чашкою чаю: чи відчули ви більше вдячності 
зараз? 

  

Будьте доступні для гравців, яким потрібно поговорити. 

  

Додатково 

Посилання на плейлист на Spotify 

https://open.spotify.com/track/1MUZnNIpLot0OxQ6Y1VUx9?si=954adc7da47d44a6  

https://open.spotify.com/track/3rKgV7RhUUQaeajCZh94z8?si=41f8a5d7849444ea  
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 Imaginarium 
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Однією з тем цієї гри є алкоголь та стан, 
пов'язаний з його вживанням. Запрошуючи людей зіграти в цю гру, ми 
наполегливо рекомендуємо встановити віковий бар'єр для цієї гри відповідно 
до політики вашої країни щодо алкоголю. 
 
Дизайнери Larp 
Єлизавета Кекконен, Андрій Ложешніков  
 
Короткий опис 
 
Найближче майбутнє. Люди використовують сучасну технологію для управління 
своїми снами. Ця технологія дозволяє заснути в машині під назвою "Imaginarium" і 
замовити бажаний сон. Уві сні можна спілкуватися, вчитися, подорожувати і 
відчувати все, що завгодно. Найкращі інженери працюють над тим, щоб забезпечити 
24-годинну підтримку машини та гарантувати, що ви побачите найкращий сон у 
своєму житті.  
Але цього разу щось пішло не так. Виникла помилка на глобальному рівні, яка 
призвела до величезної проблеми для всіх клієнтів, які насолоджувалися своїм часом 
в машині. Ви застрягли в чужих світах сновидінь. Ці світи можуть бути неприємними 
або дивними, але у вас немає вибору, окрім як залишитися в них на деякий час. 
Причому вам потрібно вдавати, що ви є частиною кожного конкретного світу, інакше 
ви можете випадково ще більше пошкодити машину "Imaginarium". Єдиний спосіб 
потрапити до свого "ідеального світу" - це пройти шлях "зламаних світів" і 
залишитися живим. Якщо ви там помрете, то ніколи не прокинетеся.  
 
Факти 
 
Час гри: 2,5 години  
Кількість гравців: 4-8 
Кількість організаторів: 3 
Необхідне обладнання: ПК, колонка, стіл, стільці, папір, ручки, скотч, навушники, 
шарф, принтер, ножиці, ковдри (мінімум 6) 
Настрій: пригодницький, творчий, імпровізаційний.  
 
Опис: 
 
Підготовка перед Larp  
 
1. Вступ до гри - 2 хвилини  
 
Найближче майбутнє. Люди використовують сучасну технологію для управління 
своїми сновидіннями. Ця технологія дозволяє засинати в машині під назвою 
"Imaginarium" і замовляти бажаний сон. Уві сні можна спілкуватися, вчитися, 
подорожувати і відчувати все, що завгодно. Найкращі інженери працюють над тим, 
щоб забезпечити 24-годинну систему підтримки машини та гарантувати, що ви 
побачите найкращий сон у своєму житті.  
 
2. Пальчикова гра (для створення командного духу) - 5 хвилин 
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Учасники повинні одночасно показати однакову кількість пальців (1-5) із закритими 
очима. Після кожного раунду фасилітатор вголос рахує кількість пальців у кожного 
учасника до тих пір, поки вони не покажуть однакову кількість.  
 
3. Пояснення того, як відбувається подорож між світами - 8 хвилин  

• Зворотний відлік https://youtu.be/FLbLAX75ZaA  для подорожі між снами 
• Будильник https://youtu.be/iNpXCzaWW1s для пробудження в новому світі 
• Космічний звук https://youtu.be/dv_BeLpfY4Y  для входу в новий світ  
• Цокання годинника https://youtu.be/2O7eU9_XCCE  означає, що у вас є лише 

30 секунд у цьому світі  
 
4. Метатехніка як поспілкуватися з ігровим майстром (ІМ) - 1 хвилина 
Якщо учасник хоче поспілкуватися з ІМ, він може зробити вигляд, що дзвонить 
інженерам в Imaginarium, а ІМ приїжджає і відповідає на всі запитання.  
 
5. Танці з різними стилями - 5 хвилин https://youtu.be/p-rSdt0aFuw 
 
6. Машина, що створює щось - 5 хвилин  
Сни (щасливі, кошмарні, ідеальні)  
Музична машина (поп, джаз, рок)  
 
7. Ходьба в різних стилях (повний енергії, втомлений, п'яний) - 3 хвилини  
8. Ваша величність, я не винен - 10 хвилин  
9. Створення персонажів (за допомогою спеціального бланку) - 5 хвилин  
10. Презентація - 3 хвилини  
11. Особлива характеристика (обирають наосліп) - 2 хвилини (див. додаток!!!)  
12. Фінальна перерва - 10 хвилин  
13. Повторення правил - 3 хвилини  
 
LARP  
 
1.Презентаційна реклама  
Добрий день і ласкаво просимо до нашої машини "Imaginarium , де здійснюються ваші 
мрії.  
Ви коли-небудь уявляли собі, що ваше життя може бути зовсім іншим? Ні?  
Дозвольте представити вам нову технологію майбутнього. Ми називаємо її 
"Imaginarium".  
За допомогою цієї машини ви зможете подорожувати різними світами і бути ким 
завгодно: підкорювати галактику, бути всемогутнім чарівником або повернутися в 
минуле і стати могутньою королевою (матір'ю драконів) у своєму королівстві, 
зануритися в найбагатші і найцікавіші інтриги... 
Ви готові? Починаємо прямо зараз 
 
Учасники засинають і прокидаються (як і репетирували, зі звуками), перед ними 
з'являється голограма інженера з машини Imaginarium і повідомляє наступну 
інформацію. 
 
2. Мені дуже шкода, але в "Imaginarium" стався якийсь збій, і тепер машина 
зламалася. На жаль, ви застрягли в машині, допоки ми її не полагодимо. Протягом 
цього часу ви будете переміщатися між різними світами. Просимо вас уявляти себе 
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частиною кожного окремого світу і поважати правила цих світів. Якщо вас хтось 
розсекретить, це може призвести до ще більш серйозних неприємностей з машиною. 
Якщо ви помрете в цих світах, то можете померти і в реальному житті. Будь ласка, 
тримайтеся один одного і підтримуйте один одного заради вашої ж безпеки. 
Зараз я розповім вам про перший світ. Це світ 18 століття. Ви знаходитесь на балу. 
 
Ми раді бачити тут, у нашому замку, високоповажних людей. Королеви і королі 
зібралися цієї ночі, щоб відсвяткувати перемогу нашого королівства Німеччини. 
Шотландія нападе на Німеччину. Німеччина дуже мала і повинна знайти союзників 
для захисту власної території.  
 
Засікаємо 10 хвилин  
Музика https://youtu.be/u3UVOjiorHE 
https://youtu.be/dKNPRcfrv5c 
https://youtu.be/eKTnO9fOcE8 
 
3. Шановні учасники, зараз ви опинитеся в світі, де люди завжди знаходяться в стані 
алкогольного сп'яніння (поводяться як алкоголіки). Ви не виключення, але зараз ви 
знаходитесь в компанії Space X, і намагаєтеся приховати свій стан. Ми будемо 
готувати вас до польоту на Марс. ці випробування будуть пов'язані з вашими 
здібностями - розумовими, фізичними та емоційними. вам потрібно показати нам 
найкращі результати  
  
фізичне тестування 
обертання 
дотик до носа   
ходьба по лінії   
 
логіка 
чому люки шатлів круглі? 
Коли інопланетянин захопить шаттл, що ви будете робити? 
скоромовки 
Як вижити на Марсі? 
 
Засікаємо 10 хвилин  
Музика https://youtu.be/u3UVOjiorHE 
 
4 Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. ви опинилися в чарівному світі, але проблема в 
тому, що злий чарівник вкрав у вас почуття.  
Також у цьому світі він ховає ключі від наступного рівня. вам потрібно знайти емоджі, 
що розкидані по кімнаті, і зібрати їх разом, потім придумати власну казку і якщо 
чарівникові сподобається ваша історія, він дозволить вам пройти далі (у цій вправі 
повинні бути задіяні всі учасники) 
 
Чарівник забирає у кожного учасника по 1 відчуттю, це визначається жеребом. (див. 
додаток!!!)  
 
Засікаємо 10 хвилин  
Музика https://youtu.be/VyZiIuMufTA 
https://youtu.be/L0MK7qz13bU 
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https://youtu.be/k85mRPqvMbE 
https://youtu.be/LnSYihRoGA4 
 
5 добрий день, партнери. зараз ви потрапили у світ, де люди спілкуються за 
допомогою музики та драматичного театру. коли люди спілкуються, вони повинні 
діяти, як на сцені.  
зараз вашим завданням буде презентувати власний продукт інвестору, який дасть 
вам гроші на вашу ідею. оберіть лише один об'єкт у цьому світі і презентуйте його.  
 
учасники повинні спілкуватися один з одним за допомогою танців і співу. вони 
повинні знайти об'єкт в кімнаті, придумати креативний спосіб його презентації і всі 
разом представити його ведучому гри.  
 
Засікаємо 10 хвилин  
Музичний супровід https://youtu.be/mX2L_lVSkOY 
 
 
6 Доброго дня, учні нашої чарівної академії. зараз ми знаходимося в замку Хогвартс. 
сьогодні у вас урок з трансфігурації та захисту від темних мистецтв,приготуйте свої 
палички.  
 
Слово професора. 
1 Заклинання Вінгардіум Левіосса. 
2 зараз завданням буде перетворити себе в якусь міфологічну або будь-яку тваринну 
істоту нашого світу  
3 за допомогою своєї чарівної палички вам потрібно потренуватися проти богарта 
4 і наостанок, це буде тренувальний поєдинок між учасниками 
 
Засікаємо 10 хвилин  
Музика https://youtu.be/UuPb1J_RCJM  
https://youtu.be/yB-c85V8Zsg  
https://youtu.be/GBX70bqJpXo  
 
7 Дорогі мандрівники "Imaginarium" , у нас для вас чудова новина. Нарешті ми 
полагодили нашу машину. Тепер ви можете їхати додому, вибачте за таку ситуацію. 
або ж ви можете залишитися, і пережити свою ідеальну мрію безкоштовно. що б ви 
хотіли вибрати? 
 

 

Наступна сторінка містить матеріали, які передбачається роздрукувати та роздати 
учасникам за логікою гри 
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У розмовах тобі завжди потрібно залишати за собою останнє слово.  
 

Коли хтось доторкається до тебе, тобі дуже хочеться випити алкоголю. 
 

Коли хтось закінчує речення дієсловом,тобі хочеться відповісти римою. 
 

Коли до переходу в новий світ залишається хвилина, дуже хочеться розповісти дурний 
анекдот. 
 

Коли чуєш своє ім'я, раптом хочеться співати. 
 

Коли людина праворуч від тебе щось розповідає, іноді хочеться відповісти фразою на 
кшталт "Коли я був молодим...", "У мій час...", "Коли я був у твоєму віці...".  
 

Коли співрозмовник зліва пропонує ідею, ти завжди говориш: "Яка цікава ідея" або "Це 
дійсно хороша ідея".  
 

Ти ставиш кожне питання щонайменше 3 рази, перш ніж дійсно розумієш відповідь.  
 

Ти завжди пропонуєш дивні ідеї з упевненістю, що вони геніальні. 
 

Ти дуже любиш використовувати фрази "Ми всі помремо" або "Так чи інакше ми помремо". 
 

Твій зір вкрав чарівник.  
 

Твій слух вкрав чарівник.  
 

Твої руки вкрав чарівник. 
 

Твої ноги вкрав чарівник.  
 

Твої емоції вкрав чарівник.  
 

Твій голос вкрав чарівник.  
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Подвір'я 
Дизайнери Larp 
Анастасія Комендантова, Альона Щербакова, Софія Калашнікова, Анастасія Кок 
 
Короткий опис 
Друзі дитинства зустрічаються на одному і тому ж подвір’ї перед своїми будинками, 
коли вони маленькі і коли вони вже дорослі. 
 

Факти 
Час гри: 1,5 години з урахуванням майстер-класу.  
Кількість гравців: від 6 до необмеженої кількості 
Кількість організаторів: від 1 до 4 
Необхідне обладнання: речі, які будуть використовуватися для створення подвір'я 
(наприклад, стільці, ковдри), папір, олівці для майстер-класів, колонка для музики, 
стільці для ліжок. 
Настрій: ностальгічно-надихаючий 
 
Опис: 
Воркшоп: 
Організатори кажуть, що учасники повернуться в дитинство, коли вони були 
маленькими дітьми. Вони отримають аркуш паперу і повинні намалювати своє 
ідеальне щасливе дитинство. (На це дається 5 хвилин). Через 5 хвилин організатори 
просять кожного знайти собі пару і розповісти про те, що вони намалювали та що 
вони відчувають.  
Час: 5 хвилин 
 
Учасники діляться на кілька команд. Кожна команда має завдання пригадати будь-
яку гру з дитинства та зіграти в неї. 
Час: 5 хвилин 
 
Гравці повинні уявити себе в старості (на пенсії) і розповісти своєму партнеру (не 
тому, що з першої гри), як це виглядає. Гравці повинні відповісти на запитання. Де 
ви знаходитесь? Що у вас є? Чи щасливі ви?  
Час: 2 хвилини 
 
Учасники знову діляться на кілька команд. Кожна команда має завдання уявити і 
розіграти гру, в яку грають пенсіонери. 
Час: 5 хвилин 
 
Організатори просять гравців сісти на стільці. Кожен стілець - це ліжко. Під час сну 
організатори ставлять кілька запитань та дають інструкцію: "Закрийте очі, відчуйте, 
скільки вам років. Подумай, як ти ходиш, як себе почуваєш?  Що ти робиш 
протягом дня?". Після сигнального слова "Ранок" гравці повинні прокинутися і 
фізично уявити себе в похилому віці як вони собі уявляли під час сну. Вони можуть 
взаємодіяти з іншими учасниками. 
Час: 5 хвилин 
 
Перед початком гри гравці ділять кімнату на дві частини за допомогою стрічки. 
Одну частину учасники самостійно облаштовують як подвір'я, використовуючи все, 
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що хочуть і що є в кімнаті. Це буде їх ігрова зона. На другій стороні - стільці та 
ковдри. Це символізує їхній дім, їхні ліжка. Організатор просить гравців "лягти в 
ліжко", закрити очі і слухати інструкцію. 
 
Інструкція (оголошується ведучим): 
 
Ведучий: "Ви - діти, у яких ідеальне дитинство. Ви лягаєте спати з мрією 
прокинутися вранці і вийти у двір перед своїм будинком. Там буде багато інших 
дітей, з якими ви зустрічаєтеся щодня, щоб пограти і розважитися. Цей двір - місце 
дружби та безпеки. Коли ти почуєш голос, який скаже тобі "Доброго ранку!", ти 
прокинешся і вийдеш у двір, як дитина. Але коли ти почуєш голос, який скаже: "Час 
лягати спати!", ти попрощаєшся зі своїми друзями і повернешся до свого ліжка на 
інший бік. " 
 
Пауза на 30 секунд. 
 
В: "Доброго ранку!" 
 
Музика: https://www.youtube.com/watch?v=9up4WLrYdYM 
 
Час: 10 хвилин 
 
В: "Час лягати спати!" 
 
Учасники повертаються до своїх ліжок. Після того, як вони "лягли спати", ведучий 
дає другу частину інструкції. 
 
Ведучий: "У цьому дворі ви провели все своє життя наодинці зі своїми друзями. Ви 
розділяли досягнення і втрати, ви бачили, як кожен з вас створював сім'ї, ставав 
батьками, а тепер - бабусями і дідусями. Ви зустрічалися один з одним майже 
щодня, спостерігаючи, як ви всі старієте. Лежачи в цьому ліжку, ви знову мрієте 
про те, як прокинетесь вранці і знову зустрінетесь у дворі. Коли ви почуєте голос, 
який скаже вам "Доброго ранку!", ви прокинетеся і вийдете на подвір'я таким же 
членом цієї спільноти, але вже старим. Але коли ти почуєш голос, який скаже тобі: 
"Пора спати!", ти повинен попрощатися зі своїми друзями і повернутися до свого 
ліжка з іншого боку. " 
 
30 секундна пауза 
 
В: "Доброго ранку!" 
 
Музика: https://www.youtube.com/watch?v=9up4WLrYdYM 
Час: 10 хвилин 
 
Ведучий: "Час лягати спати!" 
 
Учасники повертаються до своїх ліжок. Після того, як вони "лягли спати", ведучий 
дає третю частину інструкції. 
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Ведучий: "Ви знову засинаєте у своїх ліжках після дня. Як ви себе почуваєте? Що 
вам сподобалося в цьому дні? Чи було щось неприємне? Коли ви чуєте слова 
"Доброго ранку!", ви прокидаєтеся як учасники ЛАРП". 
 
30 секундна пауза 
 
ГМ: "Доброго ранку!" 
 
Учасники прокидаються. Гра закінчується. Оцінка та рефлексія. 
 

 


