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Jubileumeditie Fantasyfestival Elfia in Kasteeltuinen Arcen 
 

Kasteeltuinen Arcen vormt in het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 september het prachtige 
mystieke decor voor de 30e editie van “Elfia”. Met diverse acts en duizenden gekostumeerde 
bezoekers is Elfia het grootste fantasiefestival van Europa. Zelf verkleed of als toeschouwer; iedere 
bezoeker jong of oud kan genieten van een bezoek aan de magische wereld die Elfia heet.  
 

Op zaterdag 21 en zondag 22 september zet Kasteeltuinen Arcen opnieuw haar poorten open voor een 

magisch publiek, uitgedost in fantasievolle en originele kostuums variërend van historische personen tot 

vreemde fantasyfiguren. Elfia beleeft dit najaar de 30e editie en dat wordt gevierd met een gevarieerd 

programma rondom het thema Fables & Fairytales. 

 

Fantasievolle kostuums 

Tijdens de traditionele kostuumparade tonen de bezoekers hun kledij en strijden de mooiste en bijzonderste 

verschijningen voor een prijs in diverse categorieën als Best Cosplay, Best Original Design, Best Performance 

en Best Craftmanship. Nieuw dit jaar is een kostuumparade speciaal voor kinderen en families met kinderen 

op zondag 22 september. Dan kunnen kinderen en hele gezinnen met matchende kleding hun kostuums in de 

spotlight zetten. Uiteraard zijn ook hier prijzen te winnen voor de mooiste kostuums. 

 

Magisch entertainment 

Elfia heeft een aanbod voor jong en oud. Je kan er genieten van muziek, optredens en workshops, gekaderd  

in een magische sfeer. Je kan er o.m.  terecht voor folk-rock optredens door Dirty Bastards en Rapalje  en voor 

fantasierijke lezingen van Clinton Burn en Sir Roly Rotherham. Het volledige programma kan je bekijken op 

www.elfia.com.  

 

Openingstijden en tickets 

Het evenement Elfia kan je bezoeken op zaterdag 21 september van 10u 00 tot 22u00 uur en op zondag 22 

september van 10u00 tot 19u00 uur. Op vrijdag 20 september en maandag 23 september is Kasteeltuinen 

Arcen uitzonderlijk gesloten wegens de op- en afbouw van Elfia. Voor meer info, het gedetailleerde 

programma en tickets kan je terecht op www.elfia.com.  Reguliere dagtickets, seizoenskaarten of vouchers 

van Kasteeltuinen Arcen zijn tijdens Elfia niet geldig. 
 
 

 

Noot voor de redactie: 

Meer informatie & persaccreditaties 
Voor meer informatie over Kasteeltuinen Arcen kunt u Eefke Versteilen, coördinator marketing en 
communicatie bereiken via 077-4736010 of e.versteilen@kasteeltuinen.nl. Voor meer informatie over Elfia 
kunt u terecht bij Anneke Groeneweg via Anneke@elfia.com of 06-14965596). 
Via het persregistratieformulier op www.elfia.com/pers kunt u voor Elfia een persaccreditatie aanvragen. 
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