
Ny middelalder-rekord

Den belgiske flagkaster-trup Reynout Dendermonde satte sit festlige 	 middelalderfestivalen
under lørdagens bryllups-optog.

Mellen 100.000 og 120.000
til festival i Horsens
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HORSENS - Med mellem 100.000 og
120.000 besøgende satte fredagens og
lørdagens Europæisk Middelalderfesti-
val i Horsens ny rekord.

Arrangementet udviklede sig til det, der
var lagt op til: En folkefest, hvor den gode
stemning og de gode oplevelser sad i

højsæmdet.
Bade fredag og lørdag bød pa massiv

trængsel. Specielt i aften-timerne var
Søndergade og Torvet så fyldt med mennesker,
at det kneb med at komme frem.

Lidt mere ro kunne man finde pa
Rådhustorvet, omend der også her var liv og glade
dage. Nye aktiviteter og boder pa stedet

be-tød en konstant strøm af besøgende - et klart
fremskridt i forhold til sidste år, hvor torvet
la næsten dødt hen, undtagen når ridderne
kæmpede i arenaen.

Fordoblede omsætningen
De 100.000-120.000 besøgende er et tal,

som projektgruppen bag det store arrange-
ment har vurderet sig frem til.

- Det er selvfølgelig vanskeligt at gore
sådan et tal op, siger projektleder Ebbe John-
sen. Vi baserer det pa meldinger fra mange
bodholdere om, at de har fordoblet deres
omsætning i forhold til sidste år. Og da 1996-fe-
stivalen samlede ca. 80.000, er det nok meget
realistisk at snakke om 100.000-120.000
be-søgende i

En del af successen kan tilskrives vejret,
som viste sig fra den perfekte side: Varmt og
tørt, men samtidig med skyer, som forhin-
drede, at stranden blev det eneste tillokken-
de.

Temperaturen var også passende og lokke-
de ikke mindst i aftentimerne til at sidde ude
ved festivalens mange boder med mad og
drikke. Det store festival-program kørte som
planlagt.

- Der var en enkelt hekse-afbrænding fre-
dag aften, som svipsede, men det var også det
eneste, konstaterer Ebbe Johnsen. Heller ik-
ke politiet lob i de store opgaver.

estivalen. Gruppen gik bl.a. forrest
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