Det var jo helt vildt
Opbakningen til
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var helt i top
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fra det øvrige Danmark og
fra udlandet.
- Også den lokale opbakning har været helt i top,
siger Henning Nørbæk.
- Vi har Met mange gode
tilbagemeldinger fra de
skoler, institutioner,
restauratører og håndvær-

kere, som befolkede boderne pa Søndergade. Og forretningsfolkene bakkede
op ved at slukke lysene.
Det svigtede kun i et par
og det var begge
gange fejl, som hurtigt
blev rettet.
Allerede i gar var borg-

HORSENS - Det var jo
vildt.
Sådan lyder den helt
umiddelbare status fra
Henning Nørbæk, kulturkonsulent hos Horsens
kommune og medlem af
projekt-gruppen, der stod
bag fredagens og lørdagens
Europæisk Middelalderfestival.
Successen er til at tage
og føle pa: Masser af mennesker begge dage - og flere end sidste år, meget
problemer undervejs og
masser af interesse bade

Festivalen bød pa mange boder med mad og drikke, men
der var ingen problemer med at fa solgt produkterne.

mester Vagn Ry Nielsen
ude med en melding, der
peger mod en ny festival
næste r. Det samme er
holdningen i projektgruppen, som søndag var samlet til evaluering.
- Vi har allerede sat malet for nste år: At kvaliteten skal forbedres endnu
mere, siger Henning
Nørbæk.
Han konstaterer, at allerede i r blev der leget meget mere med i boderne
omkring udklædning og
servering, og al underholdningen var sådan, som den
kunne vre hot i middelalderen.
- Men vi kan godt give
den endnu et nøk næste r,
siger Henning Nørbæk.
- Derfor fotograferede vi
alle boderne, og med billederne som udgangspunkt
vil vi tage en snak med næste rs deltagere.

Også skoler og institutioner vil blive kontaktet.
- Vi vil Berne have flere
skoler med, bl.a. gymnasierne, siger Henning
Nørbæk.
- Desuden vil vi prove at
skabe mere samarbejde.
Det er f. eks. oplagt at bruge festivalen som udgangspunkt for
undervisnings-forløb, som måske kan omfatte alle kommunens skoler.
Fra nogle af middelalderfestivalens besøgende
blev det bemrket, at der
blandt boderne var forholdsvis mange, som solgte mad og drikke. Måske
for mange. Men det vil
Henning Nørbæk ikke
skrive under pa:
- Boderne kunne nsten
ikke følge med. De solgte
uden problemer alt, hvad
de kunne producere.

