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Magical Triangle 

 
Het doel van  Magical Triangle 
is om mensen samen te 
brengen in een magische 
wereld en hierdoor de fantasie 
te ontwikkelen in het hier en 
nu. Wij trekken je weg uit de 
dagelijkse sleur en laten je mee 
varen door de oceanen van 
dromen, waarin alles mogelijk 
is! 

Ben jij opzoek naar wijsheid, 
kracht of naar jezelf ? 
Wil jij contact leggen met 
andere Wizards & Witches ? 
 
DAT KAN NATUURLIJK BIJ 
MAGICAL TRIANGLE!   

 
 

Magisch Magisch Magisch Magisch WeekendWeekendWeekendWeekend 

Op 8 t/m 10 september 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. 
 
Wil je deelnemen aan dit weekend? Of 
meer informatie over de kosten? Ga 
naar: MagicalTriangle.com 

En schrijf je in! 

 

ElfiaElfiaElfiaElfia 

 
Dit jaar zullen leden van 
Magical Triangle  een  
magische demo geven, op 
Elfia te Haarzuilens  op 29 
en 30 april.  

Zien wij jou daar ook? 

 

      rof. Hector Pecus        
 

Heeft ook voor dit jaar weer 
bijzondere beesten gevangen en 
onderzocht. De meeste  
waterwezens komen voor in hun 
natuurlijke habitat 26° 37′ 45″ N, 
70° 53′ 1″ WL. Wij adviseren jullie 
om deze wezens met rust te 
laten. 

Penstroke & Pecus  

Binnenkort opent een 
nieuwe magische winkel: 
“Penstroke en Pecus 
Magische Objecten 
Kabinet.  Een winkel vol 
zelf gemaakte en 
verzamelde mystieke 
items. Van toverstokken 
tot edelstenen en van 
hekserij attributen tot 
Alchemie props.  De 
bedoeling is om wizards 
& witches en fans van de 
toverkunst, mooie en 
soms ook unieke 
producten aan te bieden, 
voor een extra magisch 
gevoel. 

 

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 
 


