
,

Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich  
we współpracy z

Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
i Andegaweńskim Pocztem Najemnym

zapraszają na 

I Sredniowieczny Jarmark Mikołajski
27 maja 2012 roku

w godzinach od 10.00 do 19.00

na terenie parku w Chrzanowie-Kościelcu

PROGRAM:
Godz. 10.00  –  Otwarcie obozowiska  Andegaweńskiego Pocztu Najemnego (Park w Kościelcu)

Godz. 12.00  –  Barwny korowód uczestników Jarmarku ulicami miasta (Andegaweński Poczet Najemny, Ligęza,  orszak królewski 
    na czele z parą królewską – Jadwigą i  Władysławem Jagiełłą z Zespołu Szkół nr 3 w Chrzanowie oraz wszyscy chętni mieszkańcy.)  
    Trasa przemarszu: Rynek, ul. 29 Listopada, ul. Główna, Park Kościelec.

Godz. 13.00 –  Oficjalne rozpoczęcie  (przekazanie Ligęzie przez Burmistrza kluczy do miasta) 
Godz. 13.15  –     Inscenizacja  p.t. „Żakiem, Rycerzem czy Dworakiem?”  (humorystyczna historia niezdecydowanego młodzieńca, 
    który próbuje wybrać kim będzie w przyszłości, prezentacja atrakcji oczekujących na wszystkich chętnych w obozie rycerskim 
    i szkole klasztornej.)

Godz. 14.30 –   Inscenizacja  p.t. „Ciężki żywot poborcy podatków” (w tym przedstawieniu na orszak poborcy podatkowego 
    napadają rabusie. W potyczce weźmie udział kilku zbrojnych oraz łucznicy, prezentacja dawnego rzemiosła.)

Godz. 15.00 –  Inscenizacja  p.t.  „Ach te białogłowy” (prezentacja tańców dworskich, warsztaty  tańca dawnego.)

Godz. 16.00  –  Inscenizacja  p.t.  „ Historia pewnego jarmarku” (opowieść w trzech odsłonach ukazująca wesołe wydarzenia  
    na pewnym jarmarku. Nieporozumienia lawinowo doprowadzają do nieoczekiwanego zakończenia. Jednocześnie dla wcześniej 
    wyszkolonych na torze łuczniczym rozpoczęcie mini turnieju łuczniczego.)

Godz. 17.30  –  Inscenizacja  p.t. „Niecnoty sąsiedzkie” (historia złego rycerza, który napada na włości Ligęzy, a także jak to się 
    dla niego skończyło. Podstęp, walki i …)

Godz. 18.00   – Inscenizacja finałowa „Powrót Ligęzy spod Grunwaldu”

Godz. 19.00  – Zakończenie jarmarku i zamknięcie obozu

Ponadto w programie:
Obóz rycerski – dostępny dla odwiedzających jarmark, Szkoła Rycerska – gdzie pod okiem zbrojnych Andegaweńskich dzieci  mogą brać udział w zabawach 

zręcznościowych, Szkoła Klasztorna – gdzie zgłębić będzie można naukę pisania piórem i iluminowania, Tor łuczniczy – dla najmłodszych, Kram sukiennika, 
Mincerz – możliwość  wybicia monety jarmarcznej, Mistrz kowalski – prezentacja, Mistrz garncarski – prezentacja. Ponadto wiele niespodzianek oraz atrakcji.

Zacnych Biesiadników zaprasza serdecznie do nabycia jadła Restauracja z Krakowa Media Aetas u Mistrza Jana

Andegaweński 
Poczet Najemny

Burmistrz Chrzanowa
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