Festival satser lokalt
Forberedelsen
af middelalderfestival 1998
er i fold gang
Af Chr. Rimestad
HORSENS - Hvorfor gå
udenbys og hente
aktø-rer til middelalderfestivalen, når Horsens
sagtens kan selv...!
Det bliver devisen for
den kommende Europisk
Middelalderfestival i Horsens - den fjerde i rkken,
som fredag den 28. og
lørdag den 29. august vil omdanne bymidten til en
markedsplads, som den så
ud for 500 Ar siden.
Det store arrangement
har foringst markeret sig
som en solid succes med op
imod 100.000 gæster sidste
hr. Derfor koncentrerer
indsatsen sig nu om at forfine festivalen og brede
den mere ud.
Det betød f.eks., at der
sidste år var flere aktiviteter for born.

Næste gang bliver det sA
i Mere grad det lokale, der
skal satses på.
- Efterhånden som festivalen er blevet en etableret
del af årets gang i Horsens,
viser det sig nemlig, at der
er mange lokale, som kan
yde gode bidrag til festivalen, siger lederen af det
store projekt Ebbe Johnsen.

Stor opbakning
Han knokler i øjeblikket
med at fa orden på de mange deltagere. Det har
fore-løbig udmøntet sig i en
længere liste med navne,
hvor der er mange lokale
med.
Eksempelvis er der lavet
aftale med det nyetablerede Mosaikteatret om en
bod og en lille scene, hvor
der skal fremføres middelalder-spil.
Der er også kontakter til
horsensianere og folk fra
det nrmeste opland, som
kan bidrage med f.eks.
mjødbrygning, gamle lgeplanter, fåreklipning,
plantefarvning, bronze-

støbning og keramik.
- Mange, som arbejder
med middelalder-produkter, har forlængst fundet
ud af, at festivalen er et
godt salgssted, siger Ebbe
Johnsen. Men vi vil også
gerne have håndværkere,
som ikke nødvendigvis har
noget til salg, men i stedet
kan bidrage med en god
oplevelse.
- For mig har den gode
oplevelse vret, at når jeg
ringer, er folk uhyre positive. Det er dejligt pa den
made at mærke, at festivalen har stor lokal opbakning, siger projektlederen,
der nu for anden gang skal
stå i spidsen for de to dages
marked.

Danske riddere
Også uden for
bygrænsen har rygtet om festivalen bredt sig.
Fra udlandet har bade
tyske og engelske middelalder-håndværkere meldt
sig som interesserede. Ligesom det ligger fast, at
det tyske Mittelalterspektakel igen fylder Torvet

med deres boder og
optræden.
Til gengæld glider dette
Ars ridder-turnering pa
Rådhustorvet over pa danske hnder.
Festivalen har fået kontakt med Det Danske Rytteri, som møder med en
fuldstændig feltlejr, hvor
seks riddere, en herold, fire trompeterere og en flok
vbnere vil bo og dyste under hele festivalen.
RAdhustorvet vil også
ml
idelar-hånvæk gge rum til en gruppe

æ

fra Falster, som har bl.a.
rebslageri, tinstøbning,
benskring og pilefletteri
på repertoiret.
Hertil kommer flere andre hjemlige middelaldergrupper, bl.a. Chr. den 3.
Blæserne og Ridderklanen
Nordborg.

Pa Internettet
Midt i alt arbejdet med
at gore festivalen så autentisk som muligt har Ebbe
Johnsen og hans hjælpere
også haft tid til noget højst
u-middelalderligt, nemlig

For mange horsensianere - bl.a. flere af byens daginstitutioner - er det blevet fast kutyme at deltage i middelalderfestivalen. I 1996 var born fra fritidshjemmet pa Gasvej med og solgte bl.a. hjemmelavet marcipan. (Arkivfoto)
at sende det store arrangement ud pa Internettet.
PA adressen "www.middelalderfestival.dk", har festivalen Met sin egen

hjemmeside, der meget naturligt reklamerer for den
kommende begivenhed,
bl.a. med billeder fra de
tidligere festivaler.

Via det
verdensomspændende edb-net kan samtidig hentes masser af oplysninger om middelalderen
og om livet i Horsens for

500 Ar siden. Plus praktiske anvisninger pa bl.a.
hvordan man laver sin
egen middelalderdragt.

