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HORSENS - Europæisk
Middelalderfestival i
Horsens bliver storre
og far bl.a. en ridderturnering, når den i dagene 6. og 7. september
afvikles for anden
gang.
Hvor der ved sidste års
festival var et center - middelalderbyen pa Torvet -

det tredie bliver pa
Rådhustorvet, hvor der skal
vre ridder-turnering.
- Ved 1995-festivalen oplevede vi, at festivalen
nrmest gik i sig selv, jo
længere man kom ned ad
Søndergade, siger kulturkonsulent Henning
Nørbæk, Horsens kommune. I
stedet klumpede folk sig
sammen i den østlige del af
gaden, hvor der er mindst

plads.
Med et middelaldermarked bade pa Torvet og
omkring byporten vil
1996-festivalen fa et naturligt start- og slutpunkt.
Samtidig ænderpas
scenernes placering. Scenen, som sidste år stod ved
Jyske Bank, flyttes til
pladsen foran det gamle
rådhus, og der vil også blive en scene ved byporten.
Desuden skal der vre scener pa Torvet og pa
Rådhustorvet.
- Vi håber, at det tilsammen vil sprede de mange
besøgende mere ud over
Søndergade, siger Henning Nørbæk.

Ogsa festivalens
"åbningstider« ændres lidt.
Fredag den 6. september
køres der løs fra kl. 17.00
til 01.00, mens der lørdag
den 7. september er liv i
markedet fra kl. 10.00 til
24.00.
Sidste ar varede fredags-markedet til ved 3-tiden om morgenen. Men
det var svrt at h olde folk
i boderne, og middelalderen ebbede ud i en hjemfra-vrtshus stemning.

Tysk trup
Kernen i de mange aktiviteter udgøres fortsat af
den tyske trup Mittelalterspektakel, som ved sidste

ars festival sørgede for
middelalder-markedet pa
Torvet. I år skal flere af
truppens medlemmer
med, så der også kan blive
håndværkere og agerende
til markedspladsen ved byporten og riddere til turneringen pa Rådhustorvet.
Den tyske trup skal have
ca. 350.000 kr. for at vre
med.
Det samlede budget for
festivalen lyder pa 1,2 millioner kr., hvoraf Horsens
kommune bidrager med
den ene million. Resten
skal hentes hos sponsorer.

