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Fabelachtig Halloween in Turnhout
Turnhout wordt geteisterd door enkele merkwaardige wezens! Wie op zaterdag 30 oktober, de dag voor Halloween, het winkelcentrum bezoekt, kan hier en daar
wel eens opgeschrikt worden door merkwaardige fabeldieren.
De Papiertrol die gek is op speelkaarten, Venne Ververs die zorgen dat het Vennengebeid groen blijft en de Grachtengraver die in de buurt van Kastelen en
grachten circuleert, zijn naar het centrum afgezakt. We proberen deze mythische wezens te vangen door middel van een grote val op de Grote Markt. Deze
installatie is te bezichtigen tussen 26 oktober en 1 november.
Ben jij ook zo benieuwd naar deze Turnhoutse fabeldieren? Op woensdagnamiddag 27 en zaterdag 30 oktober vertellen we het verhaal van deze mythische
figuren. Kom luisteren naar de heks aan de val op de Grote Markt in Turnhout. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 0 tot 80 jaar en vindt doorlopend
plaats.
Op zaterdag 30 oktober dwalen de fabeldieren doorheen het winkelcentrum. Kan jij hen spotten? Neem dan een foto met de tag @turnhoutvanshoppen. De 5
foto’s met de meeste likes winnen een goedgevulde Halloween snoepketel.
Tot dan!

Praktische informatie

26 oktober t.e.m. 1 november (doorlopend - Grote Markt)
Bezoek de ‘val voor Turnhoutse fabeldieren’
woensdag 27 oktober (14u tot 16u - Grote Markt)
Kinderanimatie: vertelling door de heks
zaterdag 30 oktober (9u tot 17u - Grote Markt & binnenstad)
Kinderanimatie: vertelling door de heks & de drie Turnhoutse fabeldieren hebben zich verstopt in het winkelcentrum.
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