
3000 forbereder festival
Middelalder-
festival
ind i opløbet

Af Chr. Rimestad

HORSENS - Omkring
3000 horsensianere er
engageret i at gore

Europæisk Middelalderfe-
stival 1997 til en ople-
velse ud over det vanli-
ge.

Projektleder Ebbe John-
sen lagde tallet pa bordet,
da han i gar holdt

pressemøde for at markere, at
opløbet til festivalen nu er
i fuld gang.

Fredag den 29. og lørdag
den 30. august bliver

Søn-dergade, Torvet og Rad-
hustorvet for tredje gang
omdannet til levende mid-
delalder.

- Ved sidste års festival
nåede besøgstallet op om-
kring 100.000, og vi håber

selvfølgelig, at det bliver li-
ge så godt i sagde Ebbe
Johnsen pa mødet i gar.

Han oplever i øjeblikket,
at horsensianerne har ta-
get festivalen til sig som
deres.

- Da der sidst var
kultur-torv, udstillede vi nogle af
de dragter, vi har købt pa
Det Kongelige Teater, og
da kom flere hen og sagde,
at "hvor er det godt, vi fik
fat i dem", fortalte Ebbe
Johnsen.

Opbakningen kan også
aflses ud af tallet for ak-
tive  i forbindelse med
festi-valen 3000 er ganske
mange.

Fængsel med
Også pa andre måder
mærkes opbakningen.

Middelalderfestivalen
har f.eks. indledt et samar-
bejde med Statsfængslets
narkofrie afdeling i den
tidligere arrest i Rådhus
gade. De indsatte er blevet
engageret til at lave festi-
valens 3000 fakler og 1000
tallerkner i	 Desuden
arbejder de med håndgjort
papir og vil under festiva-
len bidrage med en bod,
hvor born kan prove dette
gamle håndværk.

De lokale restauratører
har fundet sammen om et
bordlaug. I fællesskab be-
koster de fremstillingen. af
46 kraftige middelalder-
borde med tilhørende
bænke, der skal anvendes i

stedet for de vanlige udlej-
ningsborde i krydsfiner.

Ved festivalen og lignen-
de store arrangementer
deles restauratørerne om
bordene, men ellers er det
tanken, at den enkelte
restauratør kan trkke pa
bordlauget, når han/hun
for brug for mange borde.

Flagkastere
Kernen i festivalen bli-

ver forsat den tyske trup
Mittelalterspektakel, som
igen møder med det Belt
store udstyr.

Der bliver også andre
gengangere, bl.a. Scrama-
sax fra Ribe. Men hertil
kommer også en del nyhe-
der, f.eks. 12 belgiere, Rey-
nout Dendermonde, som
har specialiseret sig i
trommer og flagkastning,
og et estisk middelalder-
orkester, Linna Muusi-
kud, som skal give koncert
i Vor Frelsers kirke.

Det samlede budget for
festivalen lyder pa 1,2 mil-
lioner kr. Heraf gar ca. 40
pct. til underholdningen,
mens 25-30 pct. bruges pa
at indrette Søndergade og
de to torve til middelal-
der-marked.

Projektleder Ebbe Johnsen (tv) og turistchef Djon Bang
er allerede trukket i middelalder-tøjet. I forgrunden en
ridder i gammelt fern, som Djon Bang sikrede sig under
en ferie i Frankrig. (Foto: Lene Sorensen)
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