EUROPÆISK
MIDDELALDER
FESTIVAL
24. - 25. AUGUST 2018

PORTEN TIL MIDDELALDEREN

VELKOMMEN TIL EUROPÆISK
MIDDELALDER FESTIVAL 2018!
Det er med stor fornøjelse, at jeg kan byde
velkommen til Europæisk Middelalder Festival
2018.
Festivalen har i år i endnu højere grad lagt vægt
på den totale oplevelse af at rejse tilbage til mid
delalderen. Det er noget, jeg håber, I kan mærke,
når FÆNGSLET er forvandlet til en middelalder
borg for en stund.
En stor nyhed på festivalen er kampturneringen Tournament of The
White Horse. Gennem hele festivalen vil erfarne kæmpere, iført middel
alderlige rustninger og med sværd, økser og skjolde, dyste mod hinan
den. Flere af verdens bedste hold deltager i turneringen. Her er der ikke
noget show, men rigtig kamp.
I år er festivalpladsen inddelt i nye områder, der byder på hver deres
oplevelse: Markedspladsen, Borggården, Klosterhaven og Buen. I Buen
byder dygtige reenactorer på miniforedrag om alt fra middelalderens
smykker til våben. I FÆNGSLETs nordgård finder du Klosterhaven, hvor
nonner og munke dyrker planter og lægeurter. Hold øje med flagene ved
indgangene. De kan fortælle dig, hvilket område du befinder dig i.
Børneområdet er også en vigtig del af festivalen med flere nye spænden
de aktiviteter. Børn kan prøve kræfter med middelalderskrift, være med
til middelalderlige idrætslege eller deltage i en eventyrlig danseforestil
ling. Det er fantastisk hvert år at se det liv og den aktivitet, der er for de
mindste i området.
På årets festival er der selvfølgelig også velkendte oplevelser og her
iblandt den populære ridderturnering. I år er det den dygtige svenske
gruppe Torneamentum, der leverer flere fantastiske shows. Derudover
kan du i løbet af weekenden også opleve et stort opsat totalteater
med 70 skuespillere, som finder sted rundt omkring på pladsen, når du
mindst venter det.
Til sidst vil jeg gerne rette en kæmpe stor tak til de mange frivillige,
foreninger og samarbejdspartnere, der igen i år er med til at skabe en
fantastisk festival. Jeres hjælp og store indsats er guld værd.
Jeg håber, at I alle får en rigtig dejlig middelalderfestival.
Med venlig hilsen
Peter Sørensen
Borgmester
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ÅBNINGSTIDER:
Fredag den 24. august kl. 16.00-23.00
Lørdag den 25. august kl. 10.00-23.00
Der er fri entré til hele festivalen.
AFBR ÆNDINGSFORBUD
Der er afbrændingsforbud på festivalen i år på grund af det tørre vejr.
Vi anmoder alle gæster på festivalen om at være ekstra forsigtige i for
hold til den øgede brandfare.
Rygning: Har du et cigaretskod, du skal af med, henviser vi til de dertil
opstillede tønder med sand.
Ildgøgl: Alle ildshows er med forbehold for en eventuel aflysning, hvis
omstændighederne ikke er til det.
Vi håber, at I alle vil være med til at passe på hinanden og festivalen.
FESTIVALOMR ÅDET
FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens
Bus nr. 9 kører med ekstra mange afgange fra Horsens Trafikterminal
(banegården) og midtbyen til FÆNGSLET.
Der er betalingsparkering på Priorsløkkevej, nord for FÆNGSLET samt
på græsmarken ved Viborgvej vest for FÆNGSLET. Det koster 50 kr. og
der kan betales med kontanter eller mobilepay 30 58 55 90.
Handicapparkering på p-pladsen Fussingsvej.
Taxaholdeplads på Hede Nielsens Vej.
Horsens Taxa +45 75 50 30 00
For yderligere info om parkering: www.middelalderfestival.dk
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NYE OPLEVELSER PÅ
FESTIVALEN
Porten til middelalderen
Indgangene til festivalen og de forskellige områder er i år blevet tyde
ligere, og har fået nye navne. Indgangene bærer det samme navn som
det område, de leder ind til. Der er fire indgange og områder.
Markedspladsen: Her ligger handelsliv og madboder samt diverse
middelalderlige aktiviteter tæt. Børneområdet finder du også her.
Borggården: I området Borggården finder du Ridderarenaen og kamp
arenaen samt spændende boder.
Klosterhaven: I området finder du middelalderkirken og en helt ny
klosterhave med munke og nonner. Hør om de urter og blomster, man
såede i middelalderen.
Buen: Feltlejre og formidling om levevis i middelalderen samt bue
skydningsbane. Mød nogle af de dygtigste reenactorer, personer der
brænder for at genskabe en historisk tid ned til mindste detalje.
Tournament of The White Horse
På dette års festival kan du for første gang opleve den helt nye kamp
turnering Tournament of The White Horse. Gennem hele festivalen vil
erfarne kæmpere, iført rustninger og med sværd, økser og skjolde,
dyste i hold på fem. I hver runde vil to hold kæmpe mod hinanden,
indtil det vindende hold er fundet.
Du kan opleve flere af verdens bedste hold i kamparenaen i Borg
gården. Turneringen afholdes som en del af ligasystemet Buhurt
League, og den bliver en af de største af sin art i Europa.
Oplev disse hold i Tournament of The White Horse:
Bears Paw (RUS), Brotherhood 1 (DK), Nørskov Falcon Knights (NO),
Prague Trolls (CH), Brotherhood 2 (DK), White Company (UK),
Ramstäk-Frisia (DE), Memento Mori (DK), Buhurt Tech Team (UA),
Copenhagen Medieval Fighting Club (DK) and Taurus UA (UA)
Liv og død bag portene
Er navnet på det store totalteater, du kan opleve rundt omkring på
pladsen i år. Komediehuset står bag totalteatret, hvor op mod 70
skuespillere river publikum med ind i dramatiske fortællinger om alt
fra hverdagslivet til byportens vogtere. Din chance for at opleve disse
optrin er størst ved indgangen til Markedspladsen og indgangen til
Borggården.
Ridderturnering med Torneamentum
I år kan du opleve fuld fart på riddere og heste, når den dygtige sven
ske riddergruppe Torneamentum besøger festivalen. Der er shows
både fredag og lørdag i Ridderarenaen i Borggården.
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17.00
ÅBNINGSOPTOG
	Åbningsoptoget starter på Fussingsvej og bevæger
sig gennem festivalområdet til Ridderarenaen.
17.30

ÅBNINGSTALE
ved borgmester Peter Sørensen i Ridderarenaen

PROGR AM FREDAG

PROGR AM FREDAG

SKOVPLADSEN (KONCERTER))
16.00-16.30
17.30-18.00
19.00-19.30
20.00-20.30
21.15-21.45
22.15-23.00

Almune
Virelai
Instrumentmagerens Kone
Historiefortælling v. Mikkel Langbue
Datura
Almune

KROSCENEN (KONCERTER)
16.00-16.30
17.30-18.15
19.00-19.45
20.15-21.00
21.45-22.30

Datura
Moro
Ramashang
Kalabalik
Virelai

BUESCENEN (KONCERTER)
16.00-16.30
17.45-18.15
18.45-19.30
20.00-20.45
21.30-22.00
22.30-23.00

Kalabalik
Historiefortælling v. Mikkel Langbue
Datura
Almune
Moro
Kalabalik

MIDDELALDERKIRKEN OG KLOSTERHAVEN
I Klosterhaven kan du møde skrivernonnen Lise Kirketerp, hvor
du kan prøve at skrive middelalderskrift, Gutenberg Lauget med
deres trykpresse eller opleve Johanniterordenen fortælle om mid
delalderens lægekundskab og munkeordenens optagelsesritualer.
19.00-19.30 Cantica Peblinger (koncert i kirken)
19.30-20.00	Gejstlig procession v. Korsfarerne
(på pladsen, slutter v. kirken)
20.00-20.30 Gejstligt opsæt ved Korsfarerne (i kirken)
22.00-22.30 Munkesang, Klosterkirkens Munkekor (i kirken)
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RIDDER ARENA
I Ridderarenaen vil der fredag være kampe i kampturneringen Tour
nament of the White Horse. Kampene bliver afbrudt, når der er åbnings
tale og ridderturneringer. Ind imellem kampene vil de dygtige Ilddrenge
underholde med ildgøgl i Ridderarenaen. Se separat program for kamp
turneringen på www.middelalderfestival.dk
17.30-17.45
17.45-18.25
20.00-20.40
21.15-21.30
21.45-22.10
22.15-22.40

Kampturnering: Tournament of the White Horse
Åbningstale v. borgmester Peter Sørensen
Ridderturnering med Torneamentum
Kampturnering: Tournament of the White Horse
Ridderturnering med Torneamentum
Ildshow v. Ilddrengene
Ildshow v. Styltepatruljen
Ildshow v. Trup Trick

FELTLEJRE
Både fredag og lørdag kan du besøge de spændende reenactmentlejre
i Buen. Grupper som Warwick og Freie Rostocker Fähnlein er et besøg
værd, hvis du vil helt tæt på middelalderen.
16.00-16.30	Foredrag om mad i middelalderen ved Freie Rostocker
Fähnleins lejr i Buen.
19.00-19.30	Foredrag om middelalderens våben ved Warwicks lejr
i Buen.
BUEBANEN
På buebanen kan du prøve at skyde med bue og pil hos Nivåbuerne og
Sagittarii et Mulsum.
Udover bueskydningen vil banen også blive brugt, når Freie Rostocker
Fähnlein saluterer fra en rekonstrueret middelalderkanon – husk at
holde jer for ørene, der kommer 5 skud i alt per show.
Der er saluteringer kl. 19.00 og kl. 21.30
RUNDT OMKRING PÅ PLADSEN
16.00-23.00	Liv og død bag portene, et totalteater
præsenteret af Komediehuset.
17.00-17.30
Åbningsoptog
17.30-19.00
Styltepatruljen, Buffoons
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Du kan også møde Instrumentmagerens Kone, og nogle af festiva
lens musikgrupper rundt omkring på pladsen og ved indgangene.

PROGR AM FREDAG

19.30-20.00	Gejstlig procession v. Korsfarerne
(på pladsen, slutter v. kirken)

GØGLERPLADSEN
16.00-16.30
Gøgl med Trup Trick
17.30-18.00	Gøgl og magi med Mester Peder og Ildknægten
18.15-18.45
Gøgl med Trup Trick
19.00-19.30
Historiefortælling v. Mikkel Langbue
19.45-20.15	Brydning og idrætslege med Glíma
20.15-20.45
Gøgl med Trup Trick
20.45-21.15
Gøgl med Maximus Heratikus
BØRNEOMR ÅDET
16.00-16.30
Fortælling ved Kulturagenten i Hr. Olufs Telt
16.00-16.30
Historisk Hatteteater med Mester Peder
16.00-19.00	Prøv at tegne med pen eller fjer i blæk på hånd
lavet papir hos Phuc Van Dang
17.30-18.00
Marionetdukketeater hos Plansjet
18.30-19.00
Marionetdukketeater hos Plansjet
18.30-19.00	”Hr. Oluf og Elverpigen”, danseforestilling i Hr.
Olufs Telt
19.00-19.30
Lav din egen amulet – workshop i Hr. Olufs Telt
19.00-19.30
Kaninslagtning ved Børnebondegården
19.30-20.00
Koncert med Krydsfelt i Hr. Olufs Telt
19.30-20.00	”Sigurd Dragedræber”, teaterdukkeforestilling
med Mester Peder og Ildknægten
19.30-20.00
Marionetdukketeater hos Plansjet
BØRNEPLADSEN
16.00-16.30	Brydning og idrætslege med Glíma
17.30-18.00	Brydning og idrætslege med Glíma
18.15-18.45
Gøgl med Maximus Heratikus
19.00-19.30
Middelaldergøgl og magi med Mester Peder
19.30-20.00
Gøgl med Maximus Heratikus
Børneområdet lukker cirka kl. 20.00

7

PROGR AM LØRDAG
SKOVPLADSEN (KONCERTER)
10.15-10.45
11.15-11.45
12.30-13.00
13.30-14.00
14.30-15.00
15.30-16.00
16.15-16.45
17.00-17.30
17.45-18.15
18.30-19.15
20.00-20.30
21.30-22.00

Datura
Kalabalik
Instrumentmagerens Kone
Moro
Pøbel
Virelai
Datura
Historiefortælling v. Mikkel Langbue
Kalabalik
Almune
Moro
Datura

KROSCENEN (KONCERTER)
10.15-10.45
11.00-11.30
11.45-12.15
12.30-13.00
13.15-14.00
14.45-15.15
16.00-16.30
17.00-17.30
18.15-18.45
17.00-17.30
19.15-19.45
20.00-20.30
21.00-21.45
22.15-22.30

Almune
Pøbel
Moro
Datura
Kalabalik
Ramashang
Almune
Virelai
Datura
Virelai
Ramashang
Kalabalik
Pøbel
Moro

BUESCENEN (KONCERTER)
10.15-10.45
11.00-11.30
11.45-12.15
12.45-13.15
13.30-14.00
14.30-15.00
15.30-16.00
16.15-16.45
17.15-17.45
18.15-18.45
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Ramashang
Instrumentmagerens Kone
Almune
Pøbel
Virelai
Datura
Kalabalik
Moro
Ramashang
Pøbel

Virelai
Almune
Ramashang – ekstra lang koncert
Kalabalik

PROGR AM LØRDAG

19.15-19.45
20.15-20.45
21.00-22.00
22.15-23.00

RUNDT OMKRING PÅ PLADSEN
10.00-23.00	Liv og død bag portene, et totalteater præsenteret
af Komediehuset.
11.00-12.30 Styltepatruljen, Buffoons
11.30-12.00	Gejstlig procession v. Korsfarerne (på pladsen,
slutter v. kirken)
16.00-17.30 Styltepatruljen, Buffoons
16.15-16.45	Gejstlig procession v. Korsfarerne (på pladsen,
slutter v. kirken)
Du kan også møde Instrumentmagerens Kone, og nogle af festiva
lens musikgrupper rundt omkring på pladsen og ved indgangene.
MIDDELALDERKIRKEN OG KLOSTERHAVEN
I Klosterhaven kan du møde skrivernonnen Lise Kirketerp, hvor
du kan prøve at skrive middelalderskrift, Gutenberg Lauget med
deres trykpresse eller opleve Johanniterordenen fortælle om
middelalderens lægekundskab og munkeordenens optagelses
ritualer.
11.30-12.00	Gejstlig procession v. Korsfarerne (på pladsen,
slutter v. kirken)
12.00-12.30 Gejstligt opsæt v. Korsfarerne (i kirken)
16.15-16.45	Gejstlig procession v. Korsfarerne (på pladsen,
slutter v. kirken)
16.45-17.15 Gejstligt opsæt v. Korsfarerne (i kirken)
18.00-18.30 Cantica Peblinger (koncert i kirken)
20.00-20.30 Munkesang, Klosterkirkens Munkekor (i kirken)
22.00-22.30 Munkesang, Klosterkirkens Munkekor (i kirken)
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GØGLERPLADSEN
10.00-10.30 Gøgl med Maximus Heratikus
11.15-11.45 Koncert med Virelai
12.00-12.30 Brydning og idrætslege med Glíma
12.45-13.15 Gøgl med Trup Trick
13.30-14.00 Historiefortælling v. Mikkel Langbue
14.15-14.45 Gøgl med Maximus Heratikus
15.15-15.45 Gøgl med Trup Trick
16.15-16.45	Gøgl og magi med Mester Peder og Ildknægten
17.15-17.45 Brydning og idrætslege med Glíma
18.15-18.45 Gøgl med Maximus Heratikus
19.15-19.45 Gøgl med Trup Trick
20.00-20.30 Historiefortælling v. Mikkel Langbue
BØRNEOMR ÅDET
10.00-10.30 Marionetdukketeater hos Plansjet
10.15-10.45 Fortælling ved Kulturagenten i Hr. Olufs Telt
10.45-11.15 Koncert med Krydsfelt i Hr. Olufs Telt
10.45-11.15 Historisk Hatteteater med Mester Peder
11.00-11.30 Kaninslagtning ved Børnebondegården
11.00-17.00	Prøv at tegne med pen eller fjer i blæk på håndlavet
papir hos Phuc Van Dang
12.00-12.30 Marionetdukketeater hos Plansjet
12.30-13.00	”Sigurd Dragedræber”, teaterdukkeforestilling med
Mester Peder og Ildknægten
12.30-13.00	”Hr. Oluf og Elverpigen”, danseforestilling i Hr. Olufs Telt
13.00-13.30 Lav din egen amulet – workshop i Hr. Olufs Telt
13.15-13.45 Fortælling ved Kulturagenten i Hr. Olufs Telt
13.30-14.00 Marionetdukketeater hos Plansjet
13.45-14.15 Koncert med Krydsfelt i Hr. Olufs Telt
14.15-14.45 Historisk Hatteteater med Mester Peder
14.30-15.00	”Hr. Oluf og Elverpigen”, danseforestilling i Hr. Olufs Telt
15.00-15.30 Lav din egen amulet – workshop i Hr. Olufs Telt
15.15-15.45 Marionetdukketeater hos Plansjet
16.00-16.30 Kaninslagtning ved Børnebondegården
16.15-16.45 Fortælling ved Kulturagenten i Hr. Olufs Telt
16.15-16.45 Marionetdukketeater hos Plansjet
16.45-17.15 Koncert med Krydsfelt i Hr. Olufs Telt
17.30-18.00	”Hr. Oluf og Elverpigen”, danseforestilling i Hr. Olufs Telt
17.30-18.00	”Sigurd Dragedræber”, teaterdukkeforestilling med
Mester Peder og Ildknægten
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Lav din egen amulet – workshop i Hr. Olufs Telt
Marionetdukketeater hos Plansjet
Historisk Hatteteater med Mester Peder

Hele dagen kan du også besøge Ebbesens Fæller, der sørger for
sjove spil, gøgl og leg.

PROGR AM LØRDAG

18.00-18.30
18.15-18.45
19.00-19.30

BØRNEPLADSEN
10.00-10.30	Brydning og idrætslege med Glíma
10.45-11.15 Gøgl med Trup Trick
11.45-12.15 Gøgl med Maximus Heratikus
13.00-13.30 Gøgl med Maximus Heratikus
14.15-14.45 Brydning og idrætslege med Glíma
15.30-16.00	Brydning og idrætslege med Glíma
16.30-17.00 Gøgl med Maximus Heratikus
17.30-18.00 Gøgl med Trup Trick
18.45-19.15	Brydning og idrætslege med Glíma
Børneområdet lukker cirka kl. 20.00
RIDDER ARENA OG BORGGÅRD
I Ridderarenaen vil der lørdag være kampe i kampturneringen
Tournament of the White Horse. Kampene bliver afbrudt, når der
er ridderturneringer. Ind imellem kampene vil de dygtige Ilddrenge
underholde med ildgøgl i Ridderarenaen. Se separat program for
kampturneringen på www.middelalderfestival.dk
12.30-13.10
20.00-20.40
21.15-21.25
21.30-22.00
22.00-22.25
22.30-22.55

Kampturnering: Tournament of the White Horse
Ridderturnering med Torneamentum
Kampturnering: Tournament of the White Horse
Ridderturnering med Torneamentum
Ildshow v. Ilddrengene
Ildshow med Ildknægten og Mester Peder
Ildshow v. Trup Trick
Ildshow v. Styltepatruljen
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FELTLEJRENE
Både fredag og lørdag kan du besøge de spændende reenactmentlejre i Buen. En bager, en skomager og grupper som Warwick og Freie
Rostocker Fähnlein er et besøg værd, hvis du vil helt tæt på middel
alderen.
14.00-14.30	Foredrag om mad i middelalderen ved Freie Rostocker
Fähnleins lejr i Buen.
15.30-16.15	Foredrag om middelalderens smykker ved Warwicks
lejr i Buen.
17.00-17.30	Foredrag om mad i middelalderen ved Freie Rostocker
Fähnleins lejr i Buen.
20.00-20.30	Foredrag om middelalderens kosmologi ved Warwicks
lejr i Buen. (Ikke egnet for de mindste børn)
BUEBANEN
På buebanen kan du prøve at skyde med bue og pil hos Sagittarii et
Mulsum.
Udover bueskydningen vil banen også blive brugt, når Freie Rostocker
Fähnlein saluterer fra en rekonstrueret middelalderkanon – husk at
holde jer for ørene, der kommer 5 skud i alt per show.
Der er saluteringer kl. 11.00, kl. 16.00 og kl. 21.30
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BODER

BODER
MAD

AKTIVITET

SALG

FELTLEJR

INFO

FØRSTEHJÆLP

HÅNDVÆRKER

BORGGÅRDEN
Lundumskov
Bryghus

Lækker middelalderøl.

Pandekage
specialisten

Kæmpepandekager med jordbærsyltetøj,
solbærsyltetøj, rørsukker og æblemos med
kanel.

Badolina Projects

Æbleringe og æblesaft. Derudover fåreskind,
uldsåler, smykker i læder og træskåle.

Hærvejssalt

Sydesalt med krydderier.

Svante Hamilton (PL)

Fåreskind, læderhjemmesko, trægynger og
gyngeheste. Træsværd, hjelme og buer.

Lepizsán
Manufactura Bt.
(HU)

Middelalderlige tasker, bæltetasker, bælter
og armbånd.

Spartakus (PL)

Trælegetøj til børn og trælamper.

Met & Gesöff (D)

Historiske solure, tøj, armbrøste, sværd
og skjolde til børn, drikkerhorn og musik
instrumenter.

Rasmus & Kaya

Diverse håndlavede smykker i middelalderstil.

Gitte & Mariannes
blomster

Middelalderkranse og middelalderbuketter.

Michel Production
(SE)

Lædermasker og træmasker.

Guldhammers
pelshandel

Håndgarvede skind. Smykker af glas, ben
og horn, kranier, lædervarer, uldvarer mm.

JP Mobilfood

Smag hvordan middelalderretten
”Pølser uden skind” smagte.

JP Mobilfood

Brændte mandler og brændte hasselnødder
samt kandiserede æbler.

Albrechts Galleri

Indbundne bøger, fjerpenne og
reproducerede tryk fra middelalderen.

Korsfarene

Formidling af middelalderens korstogsordner
og kirkeliv.
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Skanderborg
Bryghus A/S

Kom og smag middelalderens øl.

Asgaard mjød

Gammeldags mjød, hornvarer og
stentøjskrus.

Middelalder
værkstedet

Middelaldertøj i hør og uld til børn og voksne,
rosenkranse, bannere, håndskårne træskeer,
læderhjelme og ringbrynjer til børn, kæphe
ste, møllespil m.m.

Lantmannen Unibake

Brød og boller med spelt mel.

Den Grønne
Omstilling

Kloge koner med behandling med lægeplanter
og lign. Klogekone-historier, lægebehand
linger med urter og mystiske besværgelser.

Etienne Mjød

Salg af flere typer mjød.

Den Sorte Ridder

Middelaldertøj, rustningsdele, teatervåben,
læderfodtøj og mønter. Italiensk nougat,
korsboller, marengs, æbletærte, honningkage
og rosinbrød.

Rollespilslauget

Salg af skind og mjød.

Appassionata

Røget laks på surbrød med dressing. Pande
kager med sød fyld. Grillspyd med kylling og
rodfrugter. Oksekødsuppe med urter og perle
byg. Pølser med speltbrød og tilbehør.

Anno Domini

Bæltespænder, bælteender, m.m. Drikkehorn,
blæsehorn, lædertasker, kroge, pilespidser,
støbte tinmærker, spænder.

Pandekageboden

Pandekager m. rørsukker, syltetøj, honning,
æblemos og kanel. Brændte mandler, has
selnødder og saltet mandler. Sukkeræbler m.
nødder.

Ridderklanen

Arbejdende værksted og salg af hjemme
lavede middelalderdragter, brynjer og
smykker.

KFUM Spejderne
Bankager Gruppe

Glaseret ben m/salat på rugbrød. Grønsags
suppe. Pølser m/rå løg og sennep på rugbrød.
Pandekager.

Verdens Skove

Diverse skovlege. Uddeling af smagsprøver
på helstegt vildsvin og andet godt fra skoven.

Dansk Tyrkisk
Forening

Kyllingespyd med surkål. Pølser med
middelaldersennep serveret i spidskål.

BODER

beerenweine/
berrywine (D)

Bærvin, frugtvin, mjød, forskellige mjød
varianter og likører.

BELT Tadeusz
Maciejko (PL)

Horn og lædervarer til børn.

Institorium Grzegorz
Kursa (PL)

Rekonstruktioner af middelalder genstande.
Lamper, sko, tasker, smykker, hatte skjolde
etc.

Jens Perleberg

Træskrin, træbokse, træskåle, drikkehorn,
udskæringer i træ, trælegetøj. Træværksted.

Gimlegaard

Middelalderlige handelsvare og tøj.

Horsens Garden

Kyllingespyd, røgede grillede pølser, brød,
saftevand. Saltkringler. Kongespil for
børnene. Øl, saft, mjød på flaske.

Nomad Art (HU)

Buer til voksne og børn, pilekogger og poser
af læder, træpile, pilespidser og tilbehør til
bueskydning.

BUEN
Sagittarii et Mulsum

Bueskydning for publikum, formidling og
opvisning af bueskydning. Tømrer- og
snedkerarbejde.

Mjødladen
Skind og mjød

Mjød.

Middelalderboden

Forskellige middelaldervarer.

Lady Graff

Feltlejr hvor der formidles middelalderliv.

ChangHigh gøglerne

Kurve, skeer, middelaldertøj, skind, hellige
relikvier o.a.

Lahrsten Mjød

Mjød som man drak det i middelalderen,
gratis smagsprøver.

FDF Tyrsted-Uth

Svinekøller med kålsalat, ribbenssteg med
brød, sennep og rødbeder, pølser med brød
og sennep, æbleskiver. Forskellige lege.

Keramikboden

Keramik med forlæg i fund fra middelalderen.

Pileliv

Arbejdende værksted med pileflet.

We want beer

Formidling af hvordan øl blev brygget i
middelalderen.

Rabíci (CZ)

Punge, bælter og andre lædervarer.
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Bronzeart

Bælter, bæltespænder, dragtaccescories,
knapper, brocher, tudorkæder, skrin, ringe,
røgelseskar og munkeklokker.

Hjortsvang Museum

Demonstration af hvordan man forarbejder
hør til brug i tekstilproduktion.

Historisk Håndværk

Plantefarvet garn, nålebinding, nåle, spjæld
væve, opskrifter til nålebinding med mere.

The historical fabric
store (SE)

Uld, hør og silkestof til at skabe
middelaldertøj ud af.

Lepiglina (PL)

Historisk keramik lavet ud fra historiske fund.

Kværnbækgård
Rideklub

Ponyridning.

Handwoven wool
(CZ)

Rekonstrueret stof baseret på arkæologiske
fund.

Torwalds leather
workshop (UA)

Demonstration af historisk skomageri og salg
af middelaldersko.

Colors of Heraldry

Håndlavet middelaldertøj samt tekstiler.

Smederij Goyland
(NL)

Rekonstruerede smedevarer samt
demonstration af smedning.

Peter Kjærgaard

Rekonstruerede lædervarer.

Everything and
Anything (UK)

Salg af rekonstruerede middelaldervarer.

Freie Rostocker
Fähnlein

Formidling af 1500-tallets tyske lejesoldater.
Oplev en autentisk feltlejr med madlavning,
våben håndværk og en kanon.

Lorifactor (PL)

Rekonstruerede bæltespænder og andre
middelaldervare.

Kennemerkunstgilde
(NL)

Demonstration af middelalderlig
kunstfremstilling.

Warwick

Formidling af middelalderens verden
for børn og voksne.

Mjødladen - Skind
og mjød

Kom og smag lækker mjød, og mærk de
bløde skind.

Camelot Secundus
Corium (D)

Lædervarer, sko, tasker, bælter, bånd.
Middelaldertøj, masker, pilgrimsmærker,
skjolde, trælegetøj m.m.

Sparks Of Sindri

Historiske glas, trælegetøj, lædertasker og
smykker.

BODER

Gripping Beast (PL)

Sølv, bronzesmykker, historisk glas, buer,
pile, hjelme, økser, knive, horn, pelse,
skjolddele, læderposer, kolber, trækopper,
trælegetøj.

Frugtbod

Frugtspyd.

Eddashop

Knive, tasker, bælter og lignende.

Rosenberg Food (D)

Flammegrillet laks med kål og hummersauce, sild med sennepssauce, kyllingespyd, oksekødsspyd, bratwurst. Brød med
skinke og laks og ost.

KLOSTERHAVEN
Samaritter

Førstehjælp og Samaritter.

Skrivernonnen Lise
Kirketerp

Formidling af skriftkultur i middelalderen.

Guthenberglauget

Bogtrykkerkunst. Se en rigtig trykpresse
og hvordan man trykkede i middelalderen
på Luthers tid.

Mjødladen - Skind
og Brændevin

Brændevinsboden. Kom og bliv helbredt
med brændevin.

Lions Horsens

Pølser, pulled pork, brød, salat. Øl, vin,
mjød og æblesaft.

MARKEDSPLADSEN
Infobod

Information om festivalen.

Samaritter

Førstehjælp og samaritter.

Ocarinas - Arpad
Takacs (HU)

Ocarinaer (lerfløjter).

Gungnir (SE)

Lædervarer - bælter og punge, uldprodukter,
nålebinding. Flettede kurve, smykker og
keramik. Legetøj til børn.

Mytholon Leipzig
(DE)

Tekstiler rustninger og diverse.

Sattlerei Müller (CZ)

Saddelmager og skomager. Sælger læder
varer, benklæder, sadler, rideudstyr, sko,
pilekogger.

Kasto (CZ)

Våben og rustninger.

Gerberei Oechslen
(D)

Lammeskind og ting af lammeskind så som
tæpper, sko, handsker, puder etc.
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Historiska Fynd (SE)

Historiske smykker i bronze og sølv.

Clements Mjød

Diverse typer af mjød med gratis
smagsprøver.

De Grønne Spejdere
i Horsens

Gratis børneaktiviteter som: middelalder
skole, skattejagt, smedie, træværksted,
dukketeater, skriverstue, mosaikværksted,
stensmykkeværksted.

Fier Fisk

Fiskeplatter, fiskesuppe, røget, saltet og
tørret fisk, krabbekløer, hummer, blå
muslinger, fjordrejer, øl, vin, bjæsk og saft.

Sønderbro Aktivitet
Horsens

Langstidsstegt kød med salat severet i brød,
kyllingspyd med brød. Saft, rød- og hvidvin.

Svenskaya (D)

Middelaldertøj.

Historicum ApS

Dragter, stof, mønstre, tilbehør til dragter,
trævarer, spisebestik, perler, garn og meget
mere.

Horsens
Produktionsskole

Dragter til damer, herrer, piger, drenge, rige,
fattige, prinser og prinsesser.

Horsens
Produktionsskole

Lammegryde med morgenfruebolle, tyk
kyllinge porresuppe med morgenfruebolle,
lun æbletærte, æbler, urtethe, hindbærsaft.
Bedekæder.

Lions Horsens
Bygholm

Lammekoteletter, middelalderpølser,
coleslaw, brød, glaseret perleløg, pandekager m/syltetøj. Middelalderøl, alm. øl,
vin, mjød, saft og vand.

Coetus Runa

Sten og krystaller, historisk keramik og
historiske glas.

Gruppen for Irsk Ulve
hund i Middelalderen

Fremvisning og historiefortælling om Irske
Ulvehunde i middelalderen.

Thesauri Temporum
(SK)

Middelaldersmykker.

Foreningen for
historiske håndværk
- Dragerne

Pilgrimsmærker, amuletter, knapper, nitter,
mv. fremstillet i tin og sølv efter originale
metoder.

Badolina Projects

Æbleringe og æblesaft. Derudover fåreskind,
uldsåler, smykker i læder og træskåle.

Sagagruppen

Mineraler til forarbejdning, smykker i bronze
og sølv.

BODER

BELT Tadeusz
Maciejko (PL)

Lædervarer, buer, horn og sværd til børn.

De4ser smykkebod

Historiske replika smykker af guld sølv og
bronze.

Mjødladen - Mjød
og Hippokras

Kom og smag mjød og øl som det smagte i
middelalderen.

De4ser Skindbod

Økologiske garvede lammeskind.

Vagabundus

Børnebuer og -pile. Træsværd og -skjolde.
Lædertasker, træbokse med broderier og
lædermotiver.

Pandekagehuset
Horsens

Pandekager med forskelligt fyld.

MGA

Brændte mandler og nødder, kandiserede
æbler, saltristede mandler, lakridsrod.

FunFoodDK

Brændte mandler, lakridsmandler og
brændte hasselnødder.

Torvets pølser

Pølser, grillspyd, saft, pandekager.

Strudhætten

Kapper i uld, strudhætter, baretter, kalotter
og anden hovedbeklædning i uld, hånd
vævede tørrestykker og punge/tasker m.m.

Handelsboden

Salg af diverse middelalderlige varer.

Randa Tattoo

Håndstukne tatoveringer (permanente) efter
den gamle metode og med designs fra
middelalderen.

Get Natural (D)

Middelalderlige skjorter, uldne kapper, linned
nederdele og kjoler, linned- og uldne bukser,
veste til mænd og kvinder samt børnetøj.

Sonos Olrikum

Håndvævede stoffer og bånd og mindre
beklædningsdele samt håndgarvede skind.

Eikthyrnir (NO)

Salg af middelaldersko og demonstration af
skomagerhåndværket.

Pelsgarveriet

Salg af pelse.

Handelsgillet (SE)

Materialer til rekonstruktion af historiske
dragter.

Mad Farrier
& Brother

Salg af mjød.
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Alabur

Lanterner, posesko, drikkehorn og hornvarer,
vokslys, træskeer, div. lædervarer, smykker,
fjer, hatte, skjolde.

Familiae Margaritae

Perler, skind, salte, smykker, religiøse ting.

Sejet Klub

Grillet svinekam med hvidkåls/gulerodssalat.
Pølser med sennep. Hvidkålssuppe, pande
kager, varm hyldebærdrik, æblesaft og øl.
Blomsterkranse, bind din egen krans.

Ikast Bryggeri

Smag hvordan øl i middelalderen smagte.

Ebbesens fæller

Lejrliv, håndværk, gøgl og en masse viden om
middelalderen.

Syddansk
Erhvervsskole

Bagerier: lækkert friskbagt brød og kage.
Høker: Middelalderplatter, og høkerboller.
Middelalderkroen: Stor middelalderbuffet.

Saxo Grammaticus

Magiske sten og krystaller. Mjød og krydder
snaps. Sydesalt efter egen opskrift, garn,
nålebundne stømper. Legetøj, urtete m.m.

Mjødladen - Mad,
Øl, Mjød og skind

Lækker middelaldermad og øl.

Revival Crafts
Studio (BY)

Fremstilling af middelaldersmykker.

Zeytreise (D)

Træsværd, skjolde, armbrøst, trælegetøj
og skind.

De Danske
Lejesvende

Lejrliv som viser et lejesoldatskompagni i
1375. Her findes soldater med følge af
kvinder og børn.

Genbrugsilder

Formidling af ilderens brug i middelalderen.

Erik Menveds Stue

Massage.

Den Brune bi

Demonstration af gammeldags biavl.
Voks og presset honning fra brune bier.

Julemærkehjemmet
Fjordmark

Helstegt svinekam med salat og brød.
Øl, vin og saft.

Argentum Saxum

Sten, skaller og havsneglehuse, heksesten,
fugleklør og hajtænder.

Aarhus Bryghus

Lækker middelalderøl.

Boringholmgruppen

Arbejdende værksted med pileflet, mjød
brygning og historiefortælling.

BODER

Wibergh Badstue

Fodbad til publikum, middelaldersange,
håndarbejde og middelalderstemning.

BØRNEOMR ÅDET
Mester Peder

Hatteteater, gøgl.

Børnebondegården
Horsens

Får, gedekid, kalve og kaniner. Besøgende
kan komme helt tæt på dyrene, og tage
gratis foto af dem selv og dyrene.

Phus tegnestue

Kom og tegne med fjer eller pen på
håndlavet papir.

Plansjet

Marionetdukketeater.

Østerskov Efterskole

Rollespil for børn og unge.

Hr. Olufs telt

Dans, musik, historiefortælling og
workshops.

Opholdsstedet
Bollerskov

Pølser fra ungarnsk uldgrise på grill med
brød. Man kan desuden komme og klappe
levende uldgrise.

Horsens Rideklub

Rideture.

Klan Sleipner

Karrusel for børn, gabestokke
for børn og voksne.

FÆNGSELSMUSEET
Raslende kæder, mørke korridorer og levende skygger på vægge
ne. Tag en pause og besøg Europas største fængselsmuseum.
I år inviterer Fængselsmuseet indenfor til en særudstilling om
middelalderens legemsstraffe. Her kan du blandt andet se lænker,
piske og skamstøtten ”den kolde jomfru”.
Derudover kan du opleve 153 års fængselshistorie formidlet på
fem etager, inden du genvinder friheden ved at flygte i Lorentzens
fodspor: 18 meter under jorden og ud i friheden.
Læs mere på www.fængslet.dk
Fængselsmuseets åbningstider under festivalen er:
Fredag 10.00-20.00. Lørdag kl. 10.00-20.00.
Særlig entré-pris under festivalen: 75 kr. for voksne.
Gratis for børn 0-17 år.
Rundvisninger lørdag d. 25. august
Tidspunkter: Kl. 10.00, 11.30, 13.00 og 14.30. Varighed 60 min.
Pris 35 kr. pr. person+entré uanset alder. Begrænset antal pladser.
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Følg os på Instagram og facebook.com/middelalderfestival
Del gerne dine oplevelser på #middelalderhorsens
FESTIVALENS SPONSORER 2018

SAMARBEJDSPARTNERE:
Komediehuset
Horsens Produktionshøjskole
Middelalderværkstedet
Billedskolen
Buhurt League

Udgiver: Europæisk Middelalder Festival, Horsens Kommune Oplag: 15.000 Tryk: Lundgreen Grafisk
Foto: Hanne Nielsen, Hartmann Schmidt Fotografi, Per Algreen og Anders Brohus
Redaktionen er afsluttet juli 2018. Der tages forbehold for ændringer, trykfejl og aflysninger.

DIVERSE INFO

Mathias og Frederik Søjborg,
Einherjar Viking Wear
Klosterkirken
Gutenberg Lauget
FÆNGSLET

KONTAKT FESTIVALEN
Anders Kramer Vestergaard, +45 7629 2130
Tine Nørgård, +45 7629 2302
E-mail: middelalderfestival@horsens.dk
FESTIVALENS LEDELSE
Lasse Schuleit (Chef i Kultur og Eventafdelingen), Tine Nørgård (Kultur
og Eventafdelingen), Anders Kramer Vestergaard (Kultur og Event
afdelingen), Nicolas Aasberg (Kultur og Eventafdelingen), Iben Høgh
Grøfte-hauge (Kultur og Eventafdelingen), Claus Lundgaard Karlsen
(Teknik og Miljø).
EUROPÆISK MIDDELALDER FESTIVAL
ER ARR ANGERET AF HORSENS KOMMUNE

Se festivalens opdaterede program på www.middelalderfestival.dk

