
Info fiche 

 

 

Uren van de activiteiten: 13h - 17h (naopvang tot 18h) 

 

Vooraf in te schrijven, 15€ per inschrijving. 

Mailen naar morgane_fay@hotmail.com of bellen op het nummer: 0486821083. 

 

Mee te nemen: aangepaste kledij (zie weersomstandigheden) en kledij dat vuil mag worden. 

 

Materiaal om mee te knutselen en toneel te spelen wordt voorzien. 

 

De workshops zijn onafhankelijk van elkaar en mogen dus apart bijgewoond worden. 

 

 

 De magische kracht van kruiden en hun legenden: 
Ieder kruid had vroeger zijn magische werking, de een al meer bekend dan de 
andere. De magische vlier die ontspruit uit een overleden heks waar je een 
toverfluitje uit kan maken tot bijvoet die lange tochten draaglijk maken... 
Geneeskrachtige dranken maken... Verhaaltjes in overvloed... Vertolkt door de 
vertelster en worden uitgebeeld door de kinderen. 
 
 

 Een magische bomenwandeling en hun verhalen: 
De legendarische zwarte els die verdwaalde lieden lokt in het donkere moeras, 
bomen die ziektes afweren en kinderen baren, al deze zaken die vroeger geloofd 
werden worden hier per boom verhaald.  
 
 

 Trollen, drollen en de bijhorende dieren uit fabels van lang gelee: 
Welke dieren komen hier voor, uit welke oude verhalen kennen we ze? Wie kan de 
dieren opsporen op basis van wat ze achterlaten? Hoe komt het dat het er allemaal 
zo verschillend uit ziet? Wie, Wat, Waar en Waarom, de grote vragen over onze 
levensechte fabeldieren... 
 
 

 De wind, de wind, het hemelse kind - verhalen over de natuurelementen die je 
toelaten je te oriënteren zonder kompas: 
Oude verhalen geven vaak een rol aan natuurelementen die we niet altijd kunnen 
zien, maar wel voelen. Andere verhalen geven weer hoe mensen verdwalen, zoals 
Klein Duimpje... Zijn er ook andere zaken dan steentjes en kruimels om je weg terug 
te vinden? Richting en uur bepalen wordt gegeven door een reddingswerker die 
vroeger in het Zwarte Woud vermisten moest opsporen. 

 

 

Meer informatie over Morgane La Fay kan je vinden op: 

www.morganelafay.com of https://www.facebook.com/MorganeLaFay.vertelt/ 
 


