18. Srednjeveški dan na Žužemberškem gradu
nedelja, 17. malega srpna, prizorišča: žužemberški grad, trg, farna cerkev; glasnik: Alojzij Bojančev

srednjeveški dan na žužemberškem gradu v letu gospodovem 2016
09.30

Otvoritev 18. srednjeveškega dne na žužemberškem gradu
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Odhod k sveti maši v farno cerkev sv. Mohorja in Fortunata
FARNO ŽEGNANJE
Predstavitev srednjeveških skupin Ug in Zlatno runo Voluja
Glasbeni pozdrav kosilu, Veronika in skupina GITA
Lokostrelski turnir-kvalifikacije
Skupni plesno-glasbeni nastop GITA in Seisenbergensis Tumultus
Predstavitev in plesni nastop Viteški red Gašperja Lambergarja
Predstavitev stojničarjev na srednjeveški tržnici in obhod dacarja
Predstavitev viteških in dvornih redov z mimohodom sodelujočih
viteških skupin, vitezov, grajske gospode ter gostov iz tujine
Predstavitev viteških veščin - Viteški red Gašperja Lambergarja
Lokostrelski turnir štirih najboljših lokostrelcev
Predstavitev slovaških vitezov, skupina Trnavska kampania
Predstavitev srednjeveške glasbe GITA,
Predstavitev srednjeveških in renesančnih plesov …..
Predstavitev Ivanečkih vitezov, ….
Bratstva svetog Mihovila, Ug in Zlatno runo itd……
Viteške veščine slovaških vitezov skupina Trnavska kampania
Glumaška predstava Teater Cizamo in Kozlovska sodba v Višnji gori
Predstavitev slovaške viteške skupine Trnavska kampania
Srednjeveška in renesančna glasba skupina GITA
Prikaz mečevanja ….
Vsesplošno veselje skupni plesni nastop plesnih skupin
in glumaški nastop Teater Cizamo
Pozdrav večerji, nastop Veronike in skupina GITA
Zaključni nastop in prikaz veščin slovaške skupine Trnavska
kampania
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viteški redi, in druge viteške ter
srednjeveške skupine, rokodelci….
grajsko dvorišče
grajsko dvorišče, trg pred gradom
farna cerkev sv. Mohorja in Fortunata

grajski jarek
grajska kletna dvorana
grajski jarek
ploščad na grajsko kletno dvorano
ploščad na grajsko kletno dvorano
trg pred gradom
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ploščad nad grajsko kletno dvorano
grajski jarek
trg pred gradom
grajska kletna dvorana
trg pred gradom

Kastelana lahko vse spremenita !!!

V največjem grajskem stolpu bo knjigoveška delavnica in pod njo razstava o Andreju Auerspergu
s papirnico, in v kleti vinoteka. V drugem stolpu bo pravljični kotiček z začetkom grajske
raziskovalne poti. V četrtem stolpu bo prikaz orožja in kaliografije. V šestem stolpu bodo vezilje. V
pegleznu bo grajski pivovar. V grajski kletni dvorani bo razstava slikarij in umetniških del. V
dvoriščnem jarku spretnostne igre, pred temnico pa rabljeva delavnica, v palaciju je grajski
zeliščni vrtiček, najstarejšem delu palacija pa grajski kotiček za najmlajše s srednjeveškimi
igrami. V grajskem jarku bo predstavitev tabora, kovaštva, predstavitev lokostrelstva in
lokostrelstvo, viteški tabor in latrine… Pri pavilionu bo glumaški tabor in delavnica…. Bo še
mnogo, mnogo zanimivih ….
Otroci bodo lahko sodelovali v nagradni grajski raziskovalni poti!
Na trgu pred gradom bo srednjeveška tržnica z bogato in zanimivo ponudbo ter tudi krčma !
Obiskovalce bo prevažala 'kočija' vse do Dvora in nazaj!

