Lördag och söndag 30 juni -1 juli 2018

MEDELTIDSDAGAR PÅ VARBERGS FÄSTNING
PROGRAM AKTIVITETER 30 juni - 1 juli

PROGRAM AKTIVITETER 30 juni - 1 juli
11:00

Marknaden öppnar (invigningsceremoni på Flaggbacken på lördagen)

ca 16:30

Träffa riddarna och klappa hästarna på Östra Vallen

(efter riddaruppvisningen)

Prova-på-skytte hos Companie of St Sebastian på Vita Munkens bröstvärn

Medeltida musik de luxe! Själ och Pöbel spelar tillsammans på Borggården

11:15

Musik med Pöbel på Borggården. Kom och dansa en svängom på medeltida vis

11:30

Guidad lägervisning hos Albrechts bössor på Östra vallen

Barnarkeologi på Flaggbacken Lär dig om arkeologens arbete. Hitta, titta och känn
på fynd från medeltiden (fr 7 år)

11:00-13:00

Barnarkeologi på Flaggbacken Lär dig om arkeologens arbete. Hitta, titta och känn
på fynd från medeltiden (fr 7 år)

12:00

Bockstensmannen, visning i museet, samling i utställningen
Bockarna Bruse, musik- och sagoföreställning för mindre barn i Lejongropen

16:30-18:00
17:00

Prova-på-skytte hos Companie of St Sebastian på Vita Munkens bröstvärn
Gycklarföreställning med gycklaren LuQaS på Borggården
Bockstensmannen, visning i museet, samling i utställningen
Stridsuppvisning med Lupus Tempus på Vita Munkens bröstvärn

Stridsuppvisning med Lupus Tempus på Vita Munkens bröstvärn
Gycklarföreställning med gycklaren LuQaS på Borggården

13:00
ca 13:30

Riddaruppvisning med holländska Stichting Hei på Östra Vallen
Träffa riddarna och klappa hästarna på Östra Vallen

(efter riddaruppvisningen)

Musik med Själ på Borggården

Barnarkeologi på Flaggbacken Lär dig om arkeologens arbete. Hitta, titta och känn
på fynd från medeltiden (fr 7 år)

14:00

14:30

UNDER HELGEN KAN DU OCKSÅ
Mingla, handla och äta på den medeltida marknaden på Borggården
Lyssna på Själ och Pöbel som spelar medeltida musik runt om på området.
Besöka soldaterna i danska Lupus Tempus och bågskyttarna i Companie of St Sebastian i deras läger
uppe på Vita Munkens bröstvärn.

Besöka Albrechts bössor i deras öppna härläger på Östra vallen

Rustvisning med Albrechts bössor i Eskils källare (Riddaren inifrån och ut)

Höra väpnaren Ulf berätta om riddarlivet och visa rustningar och vapen i Borgen på museet.

Gycklarföreställning med gycklaren LuQaS på Borggården

Prova medeltida lekar och spel, måla, prova kläder, karda, spinna mm i Borgen inne i museet

Bockstensmannen, visning i museet, samling i utställningen
Bågskytteuppvisning med Companie of St Sebastian på Vita Munkens bröstvärn

14:45

Musik med Pöbel på Borggården. Kom och dansa en svängom på medeltida vis

15:00

Föredrag: ”Den medeltida borgen på Wardberget” Arkeolog Anders Håkansson berättar
om de arkeologiska utgrävningarna av de äldsta byggnaderna på fästningsområdet i
Greve Jakobs hus

Njuta av grönska och fontänporl i den medeltidsinspirerade trädgården Hortus conclusus (ingång från Östra vallen)
Lyssna på visor och berättelser med Korpslingans marionetter både här och där
Se rustningssmeder, silversmeder, spinnerskor, träsnidare och stenhuggare i arbete på
Dammbastionen och på Borggården och själv prova på att hugga i sten på Dammbastionen
Rida på ponnies vid Dammbastionen kl 13-18

Hälsa på hos Bockstensmannen och se övriga utställningar på museet

Bockarna Bruse, musik- och sagoföreställning för mindre barn i Lejongropen

15:15

Guidad lägervisning hos Albrechts bössor på Östra vallen

16:00

Riddaruppvisning med holländska Stichting Hei på Östra Vallen

Varberg

Medeltidsdagarna stöds av Region Halland och Varbergs kommun samt sponsras av ICA Kvantum Varberg, COOP Forum Varberg och Stena Line.

