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HORSENS - Musik, gøgl
og ridderkampe som i
de gode gamle middelalder-dage.
Det er bare nogle af de
ting, den tyske gruppe Mittelalter Spectakulatius
disker op med til årets
Middelalderfestival, som
starter i dag.
- Europa er blevet ramt af
en feber, siger Svend Erik
Hitzer, leder af Mittelalter
Spectakulatius.
- Alle vil gerne lave festivaler, og også amerikanerne er begyndt at blive interesserede. Mange amerikanske turister besøger
vores arrangementer
rundt omkring i Europa.

Ridder-kamp
Mittelalter-truppen bliver hele tiden fornyet med
nye folk, der kan nye kunster.
Men der er også nok at
trække pa, for rundt om i
Europa sidder der ikke
mindre end 1000 mennesker, som lederen af gruppen kan ringe til for at
spørge, om de har lyst at
vre med.
PA Rådhustorvet bliver

der bl.a. ridderkamp med
riddere til hest. Truppen
har tre heste med, så der
blive rig mulighed for at se
nogle drabelige kampe.
Også middelalderens
heksejagte kan man stifte
bekendtskab med. Kvinder, som er mistnkt for
at vre hekse, bliver udsat
for den ultimative test.
- De buyer sænket ned i
vand. Flyder de, er det
tegn på, at de er hekse, og
derfor bliver de kastet på
bålet. Synker de, er de
uskyldige, men desvrre
også druknet, forklarer
Sven Erik Hitzner.

Pesten kommer
PA byens to torve bliver
der bygget en hel middelalderby op med boder og arbejdende håndværkere.
Her kan man mode stearinlys-magere, smeden,
træskærerne og den mystiske alkymist, som
forsø-geatlvud.

Den tyske gruppe, Mittelalterspektakel er i fuld gang med forberedelserne til weekendens Middelalderfestival, hvor truppen har hjemme på byens
to torve.
Når mørket snker sig
over byen, kommer ikke
alene uhyggen, men også
pesten, snigende ind pa de
besøgende.

Europæisk trup
Truppens medlemmer
kommer fra det meste af
Europa, men også fra Canada og Rusland.
Truppen laver bade de
kæmpe-store fester og små
fester:

- Hvis man f.eks. har
fødselsdag, kan man godt
bestille to gøglere til at
komme at underholde,
Erik Hitzer.
fortæller
Truppen laver ikke bare
middelalder-ting:
- Vi laver alt historisk.
Det er som en tidsrejse
med nogle gevaldige tidsspring.
Når truppen skal forberede sig til de store arrangementer, læser medlemmerne historiske bøger i

massevis og ser historiske
film.
- Og så eksperimenterer
vi os frem ud fra det. Vi
finder ud af, hvad der fungerer i praksis.

Hardt arbejde
Truppens medlemmer
forsøger at leve af det:
- Og det kan man sådan
halvt om halvt, siger
Svend Erik Hitzer med et
grin.

Det er nemlig kun sson
om sommeren. Om vinteren bliver dragter og kulisser repareret, den nste
sson bliver planlagt,
regnskaberne bliver lavet,
og der bliver hvilet ud til
den nste sson pa farten.

Hard uge
Truppen har brugt en
uge til at bygge deres middelalderby op pa byens to

torve. Og det har vret
hårdt.
- Det er meget arbejde
for et par dages optrden,
men vi kan godt lide det,
smiler Hitzner.
- Det er en
barndoms-drøm, der er gået i opfyldelse. Man kan bygge en
hel by og selv bestemme,
hvordan den skal se ud. Vi
bruger vores fantasi, ligesom i eventyrene.

