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Vrijwilligers gezocht
Magisch Weekend

Magical Triangle
Vrijwilligers

Magical Triangle is op zoek naar
vrijwilligers.
Heb jij een passie voor fantasie, magie
en een toverachtige belevenis.
Ben jij Creatief, perfectionist,
Enthousiast. En wil jij met ons de
magische wereld tot leven laten komen
voor anderen maar ook voor elkaar?!

Sophie Woods
Vid Drawings

Sophie

Woods

Hallo mijn naam Is Sophie
Woods, en woon sinds kort in
Nederland. Ik ben klassen
oudste bij Magical Triangle en
doe dat dan ook met heel veel
plezier. Misschien zie ik jou
ook snel bij een van de lessen
bij Magical Triangle. Voor
meer informatie kan je bij
magicaltriangle.nl terecht of
op hun Facebook pagina.

Ben jij bereid om tijd energie en geld
in te zetten, om mooie props, kostuums
en evenementen te maken. Heb jij zin om
met ons mee op reis te gaan, naar
verschillende evenementen om aldaar
bijvoorbeeld een magisch kamp neer te
zetten?
Help jij ons mee om ons eigen magische
evenement neer te zetten? Schrijf je in
op de website.

Jij kunt ons volgen op Facebook
en Instagram en kijk ook
eens op onze nieuwe
website voor meer
Wordt binnenkort
informatie.
ook lid van onze site
en blijf op de hoogte van:

www.MagicalTriangle.com

Magisch Weekend
In september 2018 vind er een magisch
evenement plaats
op een geheime
locatie in Nederland. Magical Triangle:
“The Spirit Awakens”. Een driedaags
magisch
evenement
vol
magie,
spanning en role-play. Het evenement
is van vrijdag tot zondag.

Op onze evenementen werken wij
met Klassen oudsten. Dit zijn extra
begeleiders waaraan je vragen kunt
stellen over Magical Triangle over
het evenement zelf. Zij zullen ook
sommige spelregels verduidelijken.

Wil je deelnemen aan dit weekend? Of
meer informatie over de kosten? Ga
naar: MagicalTriangle.com
En schrijf je in!

Vid

ELFIA HAARZUILENS
Het is alweer een tijdje
geleden dat Magical Triangle
op Elfia Haarzuilens stond.
Wat hebben we genoten van
de hoeveelheid mensen die
langs zijn gekomen voor een
workshop schrijven met een
ganzenveer
en
de
demonstratie pendelen. We
zaten elke keer tot de nok toe
vol. Hopelijk zijn we er in
2018 weer bij.

Drawings

Vid Drawings is een jonge
enthousiaste klassen oudste, ze
betoverd je met haar woorden en
glimlach. Kom gezellig langs en
maak een praatje met haar.

