Společnost Castrum o.p.s. Váš srdečně zve na jubilejní

aneb

10. středověké slavnosti

STŘEDOVĚK
PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
5.-6. ČERVENCE L.P. 2006
NA HRADĚ ORLÍKU NAD HUMPOLCEM

převáźně neváźně

PROGRAM
10.00
10.15 – 10.45

5.-6.7.2006
od 10,00 do 18,00 hod

Zahájení
Bramborové divadlo Rychlá Hlíza
Pohádka pro malé i velké. Cynický kašpárek opět v akci. Podraz
zákeřného černokněžníka nezabrání vítězství řádu nad neřády.

11.00 – 11.40

To nejlepší z Malovce – SHSŠ Rytíři Fortuny
Průřez životem Pacovského velikána..

11.45 – 12.15

Gotická hudba a zpěv - Hudební skupina Camerata

12.30 – 12.45

Rejdovánky – SHSŠ Rytíři Fortuny
Tance veselé i vznešené za zvuku gotické a renesanční hudby.

13.00 – 13.15

Hrad Orlík nad Humpolcem
Uvidíte a uslyšíte:
„To nejlepší z Malovce“, průřez životem Pacovského velikána..Též představení „Ochutnávka“ a „Boj
převážně vážně“. Veselé i vznešené tance za zvuků gotické a renesanční hudby. To vše v podání
skupiny historického a scénického šermu „Rytíři Fortuny“.
Bramborový soubor „Rychlá hlíza“ bravurně sehraje pohádkový
příběh pro malé a velké. Hudební skupina „Camerata“ Vás potěší
krásnými písněmi z období gotiky.
Celý den budete moci obdivovat krásu starých řemesel: kovářství,
řezbářství, hrnčířství, kachlářství, drátování, kamenictví,
pletení ošatek, tkaní látek, výrobu svíček a další. Nebude
chybět pečení chleba a koláčů v hradní kuchyni, ani trestání
nehodných poddaných na pranýři. Můžete vyslechnout
zajímavé vyprávění a shlédnout ukázky starých zbraní
a vyzkoušet si střelbu z luku nebo kuše.
Pro děti jsou připraveny hry, při kterých mohou
prokázat svou odvahu, bystrost a šikovnost.
za spolupráce s Vodak Humpolec s.r.o.

Co ještě letos uvidíte a uslyšíte na hradě Orlíku nad Humpolcem:
12.-19.8. Film a Dějiny 2006: Venkov ve středoevropské perspektivě – filmový festival pod širým nebem

Ochutnávka – SHSŠ Rytíři Fortuny

Nabízet patoky místo vína se nevyplácí …

13.15 – 14.15

Polední přestávka – krmení hradní posádky

14.15 – 14.45

Bramborové divadlo Rychlá Hlíza
Pohádka pro malé i velké. Cynický kašpárek opět v akci. Podraz
zákeřného černokněžníka nezabrání vítězství řádu nad neřády.

15.00 – 15.40

To nejlepší z Malovce – SHSŠ Rytíři Fortuny
Průřez životem Pacovského velikána

15.45 – 16.15

Gotická hudba a zpěv - Hudební skupina Camerata

16.30 – 16.45

Rejdovánky – SHSŠ Rytíři Fortuny
Tance veselé i vznešené za zvuku gotické a renesanční hudby.

17.00 – 17.10

Boj převážně vážně – SHSŠ Rytíři Fortuny
Řinčení železa a pach krve.

17.20 – 17.50

Bramborové divadlo Rychlá Hlíza
Pohádka pro malé i velké. Cynický kašpárek opět v akci. Podraz
zákeřného černokněžníka nezabrání vítězství řádu nad neřády.

18.00

Závěr

Celý den budou předvádět své umění zruční řemeslníci: kovář, řezbář, hrnčíř, kachlář, drátenice,
kameník, tkadlena a další. Nebude chybět pečení chleba a koláčů v hradní kuchyni, ani trestání
nehodných poddaných na pranýři. Lze si vyzkoušet střelbu z luku nebo kuše.Pro děti jsou připraveny hry,
při kterých mohou prokázat svou odvahu, bystrost a šikovnost.

