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Elfia Haarzuilens
Het Magisch Genootschap streek neer met een mooi tentenkamp in het koninkrijk van
Elfia. Zij stonden voor Magical Triangle om de mensen uitleg te geven over de
verschillende vakken die worden verzorgd tijdens de Magische Weekenden die Magical
Triangle verzorgd. Er waren diverse demonstraties te zien, waaronder toverdranken,
tekenen en waarzeggerij in de vorm van pendelen. Op het kampvuur werden lekkernijen
gekookt in mooie, oude gietijzeren ketels. De elfen, krijgers, mensen en andere wezens
die langs het kamp kwamen, keken hun ogen uit.

Magische ontmoetingen
Er kwamen veel oud-leerlingen langs, maar er waren ook jonge leerlingen die interesse
hadden in de leer van de toverkunst. Zoveel dat Magical Triangle gaat kijken of zij ook
voor jonge tovenaars en heksen iets kunnen betekenen in de lessen der magie.
Momenteel richten wij onze aandacht even op het evenement voor leerlingen vanaf
achttien jaar. Later dit jaar zullen we besluiten of
wij in 2019 ook een magische dag of weekend
zullen organiseren voor jongere deelnemers. In
ieder geval waren er op Elfia genoeg mensen met
magie in zich. Er gebeuren hele vreemde dingen.
Magical Triangle bedankt het Magisch
Genootschap voor hun inzet op Elfia.
www.MagicalTriangle.com

Magisch Kampement
‘Door de ogen van een Toeschouwer’
“Sinds de oprichting van het evenement Elfia
is elk jaar rond april op landgoed De Haar een
sfeer te ervaren die nergens mee te vergelijken
is. Even, heel even mag men zijn wie men is
(of denkt te zijn…) en is de magie voelbaar. Net
wanneer je denkt dat je alle magie wel ervaren
hebt en precies denkt te weten achter welke
boom de elfjes verstopt zitten, wordt die magie
wel degelijk werkelijkheid.
Het afgelopen weekend is op Elfia bewezen wat de geestdrift en wilskracht van twee
begenadigde jonge magiërs allemaal teweeg kunnen brengen…
Wanneer je voorbij de diverse stands loopt
en het grootse Magical Triangle-kampement
in het vizier krijgt, laat je de mondaine
wereld achter je. Of je dat wilt of niet. Buiten
in het stralende zonnetje wordt
kruidenkunde bedreven en gegeven, er
worden magische adviezen en
liefdesdranken uitgedeeld, de tafel is gedekt
voor een toverdiner met grandeur! Kaarsen
flakkeren en wijzen je de weg naar een tafel met foto’s met daarop door de wol
geverfde magiërs.
Eenmaal binnen begeef je je als bezoeker in een feeërieke bubbel. Verwelkomd door
twee enthousiaste magiërs, aan hun
uitdossing te zien net terug van een
gevaarlijke reis, komt het publiek op
bankjes tot rust: een zweem van wierook
in de lucht brengt je in hogere sferen.
Terwijl het zichzelf moet bedwingen om
niet een kijkje te nemen in de toverboeken,
glazen bollen en magische flora en fauna
die je overal omringen laat het publiek zich
meeslepen in een nuchtere, aardse, maar
tegelijkertijd hilarische en vooral magische les in het gebruik van de pendel. Met
kennis van zaken worden leden van het publiek uitgenodigd en aangemoedigd hun
vragen over te laten aan de hogere sferen, waarbij algauw duidelijk wordt ‘dat er
meer is tussen hemel en aarde.’ Na een demonstratie van toverstokken en
spreukenlessen blijkt dat het nog niet een koud kunstje is om de magie goed en veilig
te bedrijven! Even, héél even, waan je je in elfenwoon…

Hector en Benfolo, bijgestaan door
een groep enthousiaste en hardwerkende
vrienden, hebben altijd al een fascinatie
voor het overbrengen van magie gehad. Met
een tomeloze inzet, kennis van zaken,
eindeloze
doorzettingskracht
en
een
perfectionisme
dat
grenst
aan
het
onwaarschijnlijke hebben zij een sterk
staaltje authentiek en integer vakmanschap
neergezet. Wat hier op Elfia is neergezet, belooft heel veel goeds voor de toekomst.
Dat zij een groep magiërs naar Elfia hebben kunnen halen die zoveel acteertalent,
pedagogisch en magisch didactisch vermogen bezit en ook nog rasechte entertainers
zijn, geeft aan dat het evenement ‘The Spirit Awakens’ van Magical Triangle van 14 t/m
16 september 2018 een must see is voor iedereen.”
KCEMK, april 2018.

BELTANE
Is een van de oude vieringen die wij behandelen in de
Knowledge.
Het woord Beltane wordt vertaald in Nederspaak als
‘Helder vuur’. Tijdens de Beltane wordt het begin van de
zomer gevierd. Er worden Meibomen gemaakt, die
symbool staan voor vruchtbaarheid. Bijna alle takken van
de lange boom worden er af gehaald, alleen in de top van
de boom blijven de takken zitten. Aan deze takken
worden linten geknoopt. In sommige dorpen wordt er een
Meipaal gebruikt. Een lange stok met aan de bovenkant
een rad of wiel waaraan de linten geknoopt worden.
Kinderen en volwassen nemen het uiteinde van een lint
en dansen om de paal. Op deze manier worden de linten
om de paal of boom heen gevlochten.
Deze boom wordt ook wel kallemooi genoemd. Wat het
precies betekend is niet bekend, wel is bekend dat een
‘kalle’ een vorm van roepen zou kunnen betekenen en
dat het woord ‘mooi’ een verbastering is van het woord
mei. Na de vieringen werd de kallemooi verbrand of in
de rivier gegooid . Op deze manier gaven de mensen het
als een soort offer terug aan de natuur. Magical Triangle

www.MagicalTriangle.com
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Het trieste einde van Narcistico Famoso onthuld?
“Een baardig einde, dat is wat hij altijd wilde!”
DakotaDakota- April ’18’18- door onze redacteur Appodocius Blabber.

De heer Narcistico Famoso behoeft enkel en alleen nog in de MagNie-wereld tekst
en uitleg. Wie kent niet zijn fameuze omzwervingen? Onze eigen redacteur
Appodocius Blabber neemt u mee in zowel de scabreuze als fameuze ontdekkingen
van Narcistico Famoso en laat zien dat zijn laatste exploratie niet zo scabreus was
als de MagNie wel dachten.
Wie u het ook vraagt, eenieder kent Famoso. Punt.
Uit. Maar niemand kent zijn oorsprong, familie of
vrienden. Het clichématige beeld van de
rondzwervende eenling die eeuwig op zoek is naar
primeurs komt te berde. Ondergetekende heeft
Famoso nooit persoonlijk gekend. Maar tijdens een
recent tripje door Dakota, Verenigde Staten, werden
de verwoede ondernemingen van Famoso eens te
meer duidelijk. Daar is namelijk El Libro Famoso
gevonden: een dagboek dat decennia beslaat waarin
Famoso zijn eigen reizen beschrijft. Veelal nonsens.
Area 51 bestempelde hij als het eenenvijftigste perceel van een reuzenspa,
Stonehenge kenmerkte zich volgens Famoso als een gigantisch dominospel ‘voor
goden’ en de Nazcalijnen schreef hij toe aan zijn eigen ‘woede om te tekenen.’ Zelfs
de MagNie-wereld wist door middel van c14-datering deze theorie te ontkrachten.
Het dagboek van Famoso stond vol met wilde theorieën en lukrake raadsels
omtrent de mysteriën der aarde, geen ervan was waar. Waar Famoso zich ook
bevond, hij vond niet meer dan spot en hoon.
Tijdens zijn drieënzestigste levensjaar belandde Famoso in Dakota. Een tijdlang
zwoer hij een nomadisch eenzaam bestaan af en begaf zich onder de Ihanktonwan,
de Yankton Sioux-indianen, niet wetende dat hij in hun gezelschap gedwongen
werd om nomadisch rond te reizen. De Yankton leidden een nomadisch bestaan en
op elke grasvlakte werden weer dezelfde verhalen verteld, waaronder die van de
‘magische Witte Buffel.’ Deze buffel zou religieus significant zijn voor de Yankton
en geschoten worden voor medische doeleinden. De Witte Buffel was nu enkel en
alleen nog ‘stuff of legends.’ De reizen boden Famoso voordelen: gedetailleerd
hield hij een overzicht bij van zeldzame lokale ingrediënten voor brouwsels.
Famoso had gemerkt dat de Yankton geen tot weinig gezichtsbeharing hadden en
vond dit een ideale kans om zijn magische ijver toe te passen. Hij beschrijft zijn
dialoog met opperhoofd Chief of Staff HooHoo:

“Surely”, zo zei hij tegen het opperhoofd, “surely you must be wanting to sport a
beard or moustache! In your quarrels with other tribes and people, a beard looks
so much more ferocious!” terwijl hij met zijn eigen grijsblonde lokken schudde.
Het opperhoofd knikte, waarbij zijn verentooi statig heen en weer bewoog.
“I will brew a potion so powerful that you can build your Tipi’s with your own
hair!”
Het opperhoofd knikte.
“Do you grant me permission to dwell amongst
you people and test the potion?”
Het opperhoofd knikte.
“Thank you!”
Het opperhoofd knikte.
Famoso wist niet dat HooHoo het Opperhoofd geen Engels sprak en last had van
een ziekte die de MagNie als Parkinson bestempelen.
Dag na dag en week na week mengde Famoso zijn drank. Maar hoe zeer hij ook
probeerde om HooHoo’s baard te doen groeien, meer dan een paar haren kwamen
niet tevoorschijn op Chief’s bovenlip. Narcistische Narcistico kon niet eens
bedenken dat zijn ontdekkingen en brouwsels wel eens gebaseerd konden zijn op
pure grootheidswaanzin en niet op Magische Wetenschap.
Wat Famoso niet wist was dat de Yankton erom bekend stonden elk haartje van
hun lichaam te verwijderen. Beharing was geen onderdeel van hun standaard
uiterlijk. Deels genetisch en deels traditioneel werd ervoor gezorgd dat het middel
van Famoso ’s nachts geen uitwerking kon hebben. Zo was hun traditie.
Famoso was echter wél overtuigd van het feit dat zijn middel werkte en besloot
het inmiddels krachtige haargroeimiddel op zichzelf te testen, om van nabij de
effecten te kunnen boekstaven.
De volgende ochtend gebeurde het onvoorstelbare. Wat voor de Yankton al sinds
mensenheugenis niets meer was dan een legende, een verhaal, een sprookje voor
het kampvuur, was nu werkelijkheid geworden. Te midden van het Yankton-kamp,
voor de tent van Chief of Staff HooHoo
stond een Witte Buffel! De Yankton-jagers
benaderden het dier voorzichtig en
eerbiedig. Zij begaven zich in een cirkel
om de buffel, zongen een stil lied en
stuurden de buffel naar de eeuwige
jachtvelden. Eindelijk kon de Yanktonmedicijnman het heilzame effect van Witte
Buffelbotten toepassen op de stam.

Van Famoso is nooit meer iets vernomen. Zowel de Yankton- als de Famoso-kenners
nemen aan dat hij zijn eenzame reizen heeft voortgezet na het schijnbaar mislukte
experiment met bebaarde Indianen.
Ondergetekende hoopt dat we binnen een afzienbare tijd weer een nieuwe theorie
vernemen van Narcistico Famoso, de scabreuze parvenu.
Appodocius Blabber
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Witchy Kitchy
Hebben jullie ook zo’n trek in lekkernij?
Vandaag maken we Chocolate Toads!
Wat heb je nodig?
- Chocolate Toad mallen of andere vormpjes
- Steelpan die in de pan past
- Chocolade (naar smaak)
- Pan met een laag water
- Spatel of smeermes
- Fornuis/kook pit
- Lepel of pollepel
- Snijplank
- Mes

Giveaway actie
Magical Triangle geeft via Facebook
een prachtige give-away weg. Neem
een kijkje op de pagina van Magical
Triangle en lees wat je moet doen om
kans te maken op een mooie give-away.

1. Hak de chocolade in kleine stukjes, warm 2/3
deel au bain-marie. ( pan met een laag water
laten koken, steelpan met daarin de chocolade in
de ander pan hangen). Zorgen dat het water niet
overstroomt of bij de chocolade komt. Roer met
een lepel de smeltende chocolade goed door.
2. Wanneer de chocolade gesmolten is, haal je
het steelpannetje weg van de warmte en stopt
het laatste deel “ongesmolten” chocolade. Blijf
goed roeren tot ook deze chocolade gesmolten is.
3. Giet de chocolade in de gietvormpjes. Schud de
vormpjes om luchtbellen tegen te gaan. Vlak met
een mes of spatel de bovenkant van de chocolade
af. Zodat later, wanneer je het vormpje om draait
het mooi recht kan staan.
4. Laat de chocolade afkoelen, stop de vorm
eventueel in de koelkast om het proces te
versnellen. Zodra de chocolade helemaal is
gestold haal je het uit de mal en is het klaar om
op te eten. Uiteraard kun je er ook zelf een mooi
gedecoreerd doosje omheen doen om weg te
geven.

Eet smakelijk!
www.MagicalTriangle.com

