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Magisch weekend 

Vrijdag 14 september tot zondag 16 

september 2018. Ga mee als 

tovenaarsleerling en ervaar de magie! 

Je volgt gedurende het weekend lessen 

in magische stijl, bent bezig met het 

behalen van een persoonlijk geheim of 

doel en er zit een verhaal verwerkt in 

het weekend. Daarnaast wordt er veel 

aandacht besteed aan een magische 

beleving, d.m.v. acteurs, special 

effects, leuke workshops, mooie 

decoratie, een beetje spiritualiteit 

en een spelelement. 

 

De pak je koffer en ga mee! 

Jij kunt ons volgen op Facebook  
en Instagram en kijk ook  
eens op onze nieuwe 
website voor meer             Blijf op de hoogte  
informatie.                  en meld je aan voor  
                                onze nieuwsbrief op:  
  
 

www.MagicalTriangle.com 
 

Extra Les volgen 
Als je nu je ticket besteld maak je kans  

op een geheime GRATIS privé les naar keuze 

(zoals bijvoorbeeld waarzeggerij of 

toverdranken). 
 

                        Elfia Haarzuilens 
 

     In 2018 zullen wij weer          
                                een magisch kampement     

                          neerzetten op het terrein van 

Kasteel de Haar in Haarzuilens. Waarbij wij 

op de zaterdag om 13.00 uur, 16.00 uur en 19 

uur en op zondag om 13.00 uur en 16.00 uur  

een demonstratie geven in onze grote tent. 

de demo duurt ongeveer 20 minuten en is vrij 

te bezoeken, echter is het vol is vol. 

 

Daarnaast zijn er gedurende het weekend op 

ons kampement veel activiteiten te 

bewonderen.  
Kom jij ook gezellig langs op Elfia? 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Drakenhuid Drakenhuid Drakenhuid Drakenhuid handschoenenhandschoenenhandschoenenhandschoenen    

Om veilig onderzoek te kunnen doen, naar kruiden 
en mythologische wezens, is het raadzaam om 
Drakenhuid handschoenen te dragen.  Heb je deze 
niet? Wij laten in vier simpele stappen zien hoe je 
deze kunt maken. 

Nodig: 
- Velletje A4 papier 
- Stuk leder 30x30 cm is voldoende. 
- Een paar lederen handschoenen. 
- Schaar. 
- Contactlijm (wij gebruikten het merk Bison).  
- Wegwerp kwast/mes/spatel, stok. 
- Spuitbus zwarte verf. 
 
1. Knip schubben uit het velletje papier, en kijk of ze 
op de handschoen passen, als je een mooi “mal” 
hebt knip je ze uit het leder.   
 
2. Leg de schubben eerst los op de handschoen om te 
kijken of het mooi uitkomt. Indien gewenst verplaats 
je de schubbe naar wens. Leg ze hierna op de zelfde 
volgorde weg. 
 
3. Plak met de contact lijm en een wegwerp 
kwast/mes/spatel de schubben op, beginnend bij de 
vingers,  je zult zien dat de volgende rij de vorige rij 
een beetje overlapt. Als je aan het einde gekomen 
bent kun je een nette strook leder over de 
achterkanten van de laatste rij schubben plakken. Of 
het randje omvouwen van de handschoen. 
 
4. Met een spuitbus zwarte verg kun je de 
handschoen een oudere look geven. en dan zijn je 
drakenhuid handschoenen klaar. 

MagMagMagMagicicicic----GiveGiveGiveGive----AwayAwayAwayAway    
    

Binnenkort op onze facebook 

pagina van Magical Triangle 

een leuke magische Give 

Away actie! 

 

Houdt onze facebook dus 

goed in de gaten! 

 

 

 

    

Wat trek ik aan naar het evenement?Wat trek ik aan naar het evenement?Wat trek ik aan naar het evenement?Wat trek ik aan naar het evenement?    

Als je je opgeeft moet je zelf een aantal spullen 

meenemen om in de magische wereld te stappen, 

waaronder een eigen tovenaarsleerling kostuum. 

Hoe ziet dat er nou uit en hoe kom je daar aan?    

Een simpele maar goede basis is een wit 

overhemd, zwarte broek of rok met daarover een 

donkergrijze spencer, een stropdas en nette 

zwarte schoenen.  Dit kun je gemakkelijk vinden 

in 2de hands zaken of kleding winkels.  Hieraan 

kun je zelf een gewaad of wollen mantel 

toevoegen, deze zijn te vinden op fantasie festivals 

en online. Dit maakt het kostuum magischer, 

maar is wel wat duurder. 

Wat je ook kunt doen is een replica kostuum kopen van bekende films en boeken over toverscholen, 

Hiervan zijn verschillende variaties op de markt. Hoe echter je kostuum is, hoe meer je je een 

tovenaar of heks voelt. Wel willen wij erop attenderen dat je  een eigen karakter creëert, en niet een 

Cosplay doet van een bekend figuur. 

Nog een idee is om  een eigen tovenaars leerling kostuum te creëren die past bij je persoon. Door 

bijvoorbeeld een eigen toverschool met achtergrond te creëren of waarvan de kostuums niet bekend 

zijn.  Als je goed met naald en draad bent kun je mooie mantels en gewaden maken.  Denk goed na 

over kleuren en samenstellingen. Probeer te werken met natuurlijke stoffen als katoen, wol, linnen. 

Maak er een mooi geheel van en als  

 je vragen hebt, bericht ons dan even. 

 

 


