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Eenhoorn?
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Abdijsite Herkenrode
Rijk verleden, levendige toekomst

De unieke historische abdijsite van Herkenrode is een plaats
voor fietsers, wandelaars, erfgoedzoekers, natuurliefhebbers
en kunstkenners. Het is de ideale plek voor jong en oud om
samen te genieten van cultuur, kunst en natuur.
In het Belevingscentrum krijg je in een authentiek historisch
kader het verhaal van een van de eerste vrouwenabdijen in
de Nederlanden terwijl je in de Kruiden- en Inspiratietuin kan
genieten van een hedendaags kruidenpark. Midden op de
site vind je het permanente kunstwerk van Hans op de Beeck,
‘Het Stille Uitzicht’. Kijk door de raampartijen uit over een
gesculpteerd landschap.
Wil je liever de omgeving verkennen? Maak dan zeker een
natuurwandeling of fietstocht rond de site.
Of gewoon genieten op één van de terrassen mag natuurlijk ook!

Abdijsite Herkenrode Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt
www.abdijsiteherkenrode.be •
abdijsiteherkenrode

De Sage van de Eenhoorn is een initiatief van Abdijsite Herkenrode vzw,
met steun van volgende partners:

“Deel je magische avonturen!“
Laat vrienden en familie meegenieten van je middeleeuwse
avonturen! Plaats je leukste Sage-foto’s op Facebook met
#SagevandeEenhoorn. De vijf leukste foto’s plaatsen we
op onze Facebookpagina. De makers ervan krijgen een
gezinsticket voor de volgende editie toegestuurd!
facebook.com/sagevandeeenhoorn

Rond kunstwerk ‘Het Stille Uitzicht’
Middeleeuws veld
Veld bij de molen & in de molen
Kruidentuin
Bijenhal
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Infopunt
EHBO
Toiletten
Babyhoek
Eten & drinken
Lockers
Parking
Verdwaalpaal (Afhaalpunt
verloren gelopen kinderen)
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Dag STOERE RIDDER
Hallo mooie jonkvrouw

theaterplein
11:00 - 11:30 u & 15:00 - 15:30 u

10:00 - 17:00 u
Leeftijd: 4+

De ridder zonder hart (Nomad Theater)

Welkom op de
Sage van de Eenhoorn!
Klaar voor spektakel,
middeleeuwse uitdagingen,
creatieve workshops en
sprankelende voorstellingen?
Wil je dansen als een schone
jonkvrouw of ben je er van
overtuigd dat er geen koenere
ridder bestaat dan jij?
Verleg je grenzen en ‘doe’
de middeleeuwen: ringsteken,
speerwerpen, een middeleeuws
boek maken, steenkappen of
leren hoe je een schildknaap
wordt.
Geniet van de riddertoernooien,
toon je leukste danspasjes
of maak je klaar voor een
ontmoeting met de eenhoorn.
Vandaag ben jij de
middeleeuwer in actie.

Ga met de ridder mee op een spannende én grappige
zoektocht naar zijn verloren hart.

11:00 - 11:30 u & 14:00 - 14:30 u &
15:30 - 16:00 u

Pimp je koekje
(Hotelschool Hasselt Bakkerij)
Een koekje smaakt niet alleen heerlijk, maar is ook een
lust voor het oog. Zeker nadat je het versierd hebt.

De boekenfluisteraar (Clavis)

Met hamer en draad (Gezinsbond)
Neem je hamer in de hand en timmer, zonder op je
vingers te slaan, je eigen kunstwerk.

Magische make-up (Creakleur)

Leeftijd: 5+

Losjes vliegen de klosjes (De Uiltjes)
De klossen vliegen van links naar rechts. Handgemaakte
kant is het resultaat. Wedden dat jij dit ook kan?

Met wat verf en poeder toveren onze make-upartiesten
je om tot een bevallige jonkvrouw, een oogverblindende
ridder of zelfs een sierlijke eenhoorn.

14:00 - 17:00 u

10:00 - 18:00 u

Leeftijd: 4+

11:00 - 12:30 u & 15:00 - 16:00 U

Leeftijd: 5+

Van albast en terpentijn (De Uiltjes)
Leeftijd: 7+

Neem een beitel en schuurpapier in de hand en maak je
eigen kasteel, schild of eenhoorn. Je zag nog nooit zo’n
prachtig exemplaar!

Briefgeheimen (Clavis)
Neem je ganzenveer in de hand en pen je geheime
boodschap op perkament neer.

11:00 - 12:00 u & 14:00 - 15:00 U

Leeftijd: 6+

Franjes, kralen en kettingen (De Uiltjes)
Leeftijd: 4+

Weven is schering en inslag. Het lijkt ingewikkeld, maar
dat is het niet. Want iedereen, ook jij, kan het!

Ridders strijden niet alleen op het tornooiveld. Ook
ernaast houden ze wel eens een wedstrijdje.

11:00 - 16:00 u

Alle leeftijden

Clique magique (De Uiltjes)

De Sage van de Eenhoorn is een event van
Abdijsite Herkenrode vzw.
Coördinatie en programmatie:
Abdijsite Herkenrode vzw en stad Hasselt
Fotografie: Roland Hermans,
Dirk Kerstens
Vormgeving: Jeroen Broux (Imagica),
Kim Vanderstraeten
Met dank aan de vele vrijwilligers,
leerlingen en studenten, medewerkers
achter de schermen en partners die van ver of dichtbij - meewerken aan de
realisatie van de Sage van
de Eenhoorn.
Tijdens de Sage van de Eenhoorn 2018 (20 mei,
10-18 uur)) worden voor communicatiedoeleinden
doorlopend foto’s gemaakt van het aanwezige
publiek. Heeft u hierbij vragen of opmerkingen dan
kan u tijdens het evenement terecht aan de infostand
of een mail sturen naar abdijsiteherkenrode@hasselt.
be.
v.u. Karolien Mondelaers, voorzitter,
Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt

Terwijl je weeft, steen kapt of kant klost, fladdert een
tovenaar van de ene tafel naar de andere. Hij tovert
naast draad en touw ook heel wat magie uit zijn hoed.

Tuin van de eenhoorn
14 :00- 14:30 u & 16:00 - 16:30 U
De fabuleuze eenhoorn
(Evi’s fabuleuze Eenhoorn)
Evi is het baasje van een magische eenhoorn. Die is
niet alleen erg speciaal, hij heeft ook nog eens een
raadselachtig geheim.

10:00 - 18:00 u

10:00 - 18:00 u

Wapper met je handen, draai met je voeten en strek je
vingers. Daarna ben je helemaal klaar voor een potje
eenhoornspelen.

atelier

10:00 - 18:00 u

Leeftijd: 6+

Eenhoornpoep (Gezinsbond)
Meng kleuren, glitters en nog zoveel meer tot je
eigen slijmerige, maar stiekem toch geweldige, hoopje
eenhoornpoep

10:00 - 18:00 u

Magische maskers (Gezinsbond)
Maak een masker en verander jezelf in een ridder, nar,
jonkvrouw, eenhoorn of draak!

Leeftijd: 8+

Middeleeuws boek (Gezinsbond)
Ga aan de slag met papier, draad en inkt en vorm ze om
tot een prachtig boek.

10:00 - 18:00 u
Leeftijd: 4+

Middeleeuwse melodieën (Goet ende
Fyn)

Leeftijd: 6+

Middeleeuwse initialen (Gezinsbond)
Schrijf je initiaal op en versier haar met bloemen, sterren
of draken. Net zoals tijdens de middeleeuwen…

Alle leeftijden

Zwaarden zwiepen, kreten weerklinken. Een
zwaardgevecht ontstaat voor je ogen. Wie wint het
gevecht en… jou?

Leeftijd: 5+

Alle leeftijden

15:00 u

Alle leeftijden

Tijdens dit slottornooi moedig je om ter hardst jouw
favoriete ridder aan. Zo kan hij of zij zeker de valse
koning verslaan.

speelzone

Troubadour Lucas (Lucas Florent)
Onze troubadour bestookt je met sappige roddels,
romantische liefdesverhalen of een hilarisch lied.

10:00 - 15:00 u

Alle leeftijden

Moedig om ter hardst jouw favoriete ridder aan. Zo kan
hij of zij zeker de valse koning verslaan.

10:15 - 10:45 u & 12:30 - 13:00 u &
14:15 - 14:45 u
Leeftijd:4+

Rijdend ringsteken
Hijs jezelf op de rug van je rijdier. Hou de lans stevig in je
hand. Geef je pony de sporen en… ringsteken maar!

Alle leeftijden

Wat draagt een ridder? (Pynnockridders)
Met de hulp van zijn schildknapen trekt de ridder laagje
voor laagje aan. Hierna heeft de kledij van een ridder
voor jou geen geheimen meer.

13:00 - 13:30 u & 14:30 - 15:00 u &
15:45 - 16:15 u
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Leeftijd:5+

‘t Wesen van Saeftinghe (El Capstok)
Diep in een verdronken land zit een vreemd wezentje
verscholen. Het zwemt als een vis en vliegt als een vogel.
Alle leeftijden

Waskaarsen rollen (Limburgse Imkerbond)
Rol je eigen kaars van een honingraat.
Een honingheerlijke geur verzekerd!

Alle leeftijden

Riddergevechten De Valse Koning
(Pynnockridders)

Slottornooi De Valse Koning
(Pynnockridders)

10:00 - 18:00u

10:00- 10:45 u & 11:30 - 12:15 u &
13:15 - 14:00 u & 15:00 - 15:45 u

10:45 - 11:15 u & 12:15 - 12:45 u & 14:00 - 14:30 u

Alle leeftijden

Narrenstreken (Florisimo en Roos)
Narren in zicht! Let dus goed op, want voor je het weet,
voeren ze een kunstje voor je op.

13:00 - 14:00 u & 15:00 - 16:00 u

Alle leeftijden

Nar op springstelten

Speerwerpen (Pynnockridders)
Een ridder moet niet alleen met een zwaard kunnen
vechten, maar ook een speer kunnen werpen. Slaag jij
erin om de speer in de roos te werpen?

Leeftijd: 5+

Maak je eigen wedstrijdvlagje
(Pynnockridders)
Heb je zelf al eens een échte middeleeuwse vlag
gemaakt? Knutsel om ter best, want straks heb je deze
vlag nodig om je favoriete ridder aan te moedigen.

Alle leeftijden

Steekspel (Ridders te paard)
Briesende paarden en kletterende zwaarden, kleurrijke
schilden en stalen helmen. Zet je schrap voor dit echte
middeleeuwse steekspel.

10:30 - 11:00 u & 12:00 - 12:30 u & 15:45 - 16:15 u

Leeftijd: 5+

Rattie zit in de problemen: enkele boze heksen houden
haar gevangen. Alleen jij kan haar bevrijden!

10 :00- 18:00 u

Schildknaap of jonkvrouw?
(Pynnockridders)

13:00 - 13:30 U & 17:00 - 17:30 U
Leeftijd: 3+

Eenhoornspelen

10:00 - 18:00 u

middeleeuws veld

10:00 - 15:00 u
Alle leeftijden

Leeftijd: 3+

Stoere ridders en lieftallige eenhoornjagers hebben hun
eigen schild en zwaard, katapult of pijl en boog. Wil jij er
ook zo eentje in jouw collectie?
(basismateriaal apart aan te kopen)

10:00 - 18:00 u

Middeleeuwse spelletjes

Colofon

Alle leeftijden

Schild, zwaard, katapult en pijl & boog
beschilderen

Maak je eigen kroontje (Clavis)

10:00 - 18:00 u

Ambrosius heeft een oud theaterkistje én de gave om
poppen tot leven te wekken. Wanneer hij die twee
combineert, komen de gekste figuren tot leven.

De nar vermaakt zich met spelen en drinken.
Vreemd genoeg komt er, als hij indommelt, plots een
droomwereld tot leven.

Alle leeftijden

Geloof jij niet in wonderen? Dan herzie je vast je mening
wanneer je deze middeleeuwse goochelaar bezig ziet.

14 :00- 17:00 u

Alle leeftijden

De nar (Theater van de Droom)

Een kroon is onmisbaar voor een echte koning of
jonkvrouw. Dus heb jij er ook één nodig. Het mooiste
exemplaar maak je natuurlijk zelf.

10:00 - 15:00 u

Schone jonkvrouwen en soepele ridders leren je de nieuwste
middeleeuwse moves. Gooi je beentjes los en beweeg sierlijk
op het ritme van de meest aanstekelijke tonen.

Rattie

Ambrosius, de middeleeuwse
poppenspeler (Theater van de Droom)

11:00 - 11:15 u & 12:30 - 12:45 u &
15:30 - 15:45 u

Wonderlijke toverkunsten (Piet Kusters)

11:00 - 17:00 u

Kruidentuin
11:30 - 11:45 u & 13:30 - 13:45 u &
14:45 - 15:00 u

11:00 - 12:00 u & 14:00 - 15:00 U
Alle leeftijden

volledige site

Middeleeuwse dans (Pynnockridders)

10:45 - 11:15 u & 11:45 - 12:15 u &
13:15 - 13:45 u & 14:15 - 14:45 u &
15:30 - 16:00 u & 16:30 - 17:00 u

Leeftijd: 5+

Een vleugje spanning hier, een snuifje humor daar. Kom
genieten van één van de 3 voorleessessies.

10:00 - 18:00 u

Alle leeftijden

De liedjes op draailier, harp, doedelzak en andere
middeleeuwse instrumenten prikkelen je oren.

10:00 - 18:00 u
Leeftijd: 4+

11:15 - 11:45 U & 13:45 - 14:15 u &
16:30 - 17:00 u

Leeftijd: 3+

Alle leeftijden

Wapenshow (Pynnockridders)
Vraag jij je wel eens af hoe een echt zwaard in je handen
voelt? En of je nog wel iets ziet met een helm op je
hoofd? Onze middeleeuwse ridders leggen het je tot in
de puntjes uit.

Kijk uit waar je loopt, want met zijn verende benen zoeft
deze nar vrolijk door het volk heen.

