MARKEDSPLADS
Coetus Runa: Lækre pandekager
Bonnacon: Polsk smykkemager med masser
af gaver til smykkeskrinet

Kødsnedkeren: Få stillet sulten med lokal gris
med krølle på halen, laks eller lækre grillpølser
Vagabundus: Grej til skjoldmøer og ridderspirer

De 4’ser: Middelalderens største smykkebod

Ølsmeden: Øllets historie på flaske

Familien Rosenberg: Kogekunst fra Tyskland

Sildebod: Køb stegte salte sild hos søde sildepiger

Fleronlæder: Flotte ting i læder

Klosterboden: Mjød, legetøj og klostervarer

Gårdby sløjd: Svensk træsløjd og lækre
nålebundne sokker
Harpestrengen: Flotte håndlavede musikinstrumenter

HÅNDVÆRKS
OMR ÅDE
“De fleste levede af håndens arbejde
på landet som bønder. Andre arbejde
som håndværkere eller handelsfolk i
byerne.”

H Å N D VÆ R K S O M R Å D E

RIDDER- OG K AMPOMRÅDE

De hanegale: Træting til middelalderhusholdningen, som du selv kan prøve at lave. (Børn
ifølge med voksen)

Burgenda: Omrejsende militærenhed fra
1400-tallet. Se kampshowet, besøg dem i
feltlejren og hør mere om våben og rustninger

The Company of Crooked Sticks: Prøv
kræfter med bueskydning, og bliv klogere på
den ædle kunst

Ildsmeden: Glødende jern, ild og slag med
hammeren

Glima Danmark: Kampsport fra vikingetiden
og middelalderen. Opvisning med publikumsdeltagelse

The Joined Polish Battle Group: Oplev
ridderne i Sværdarenaen, kig forbi lejren, og
vær med til sjove middelalderlege

Caballarius: Se hvordan man træner en
stridshest, og oplev det fantastiske samspil
mellem ridder og hest

UgleRiget: Levende ugler og fortællinger

Korsfarerne: Slå dig løs med tinstøbning,
plantefarvning, rebslagning og meget mere
Maskelade: Dukketeater der tager udspring i
eventyr, sagn og myter. Lav kludedukker, og se
selvfølgelig forestillingerne
Omni Varietas: Autentisk lejrliv og historier
omkring bålet

Institorium: Middelalderens svar på Magasin
Larhsten: Mjød og legetøj

Ridder Rune: Her kan du lave smykker i horn
eller blive en knag til træarbejde

MARKEDSPLADS

Nomad art: Ungarsk buemager med de
bedste rytterbuer

Sylvest Stentøj: Hånddrejet keramik – prøv
middelalderens pottemagerkunst

”På middelalderens markeder forsynede omrejsende
kræmmere den lokale befolkning med luksusvarer,
ligesom håndværkerne faldbød deres produkter.”

Ocarinas: Oldtidsfløjter med himmelsk lyd
Ridder Jon: Fantastisk skind og munkesalt
Swedish Armory: Hjelme, rustninger og sværd
Stegers: Tilbered delikatesser på middelaldermanér
Den Kåde Munk: Kroen hvor du kan slukke
tørsten i skummende klosterøl og læskende
jordbærbrus

Falkecenter Samsø: Se falkene flyve, og hør
om middelalderens jagtfugle og oplev også
fuglene blive fodret på Kroscenen

KROSCENE
10.45 Virelai
11.45 Falkepleje
12.30 Krofortælling
13.15 Krapyl
14.00 Maximus Heraticus
15.00 Pøbel
15.45 Trup Ting Tang
16.30 Virelai

Trivialis: Lav en armbeskytter, så du er klar til
at skyde med bue
Esrums folk: Lær at sy, brodere og tænde ild
Kilden: Forskellige dyr

Gordons Route: Riddergruppe fra 1350. Oplev krigerne i Sværdarenaen, og besøg lejren
med kampudstyr

TORV
11.00 Hans Laurens fortæller
11.45 Maskelade Dukketeater
12.30 Rebslagning
13.15 Trup Ting Tang
14.00 Maskelade Dukketeater
14.45 Rebslagning
15.30 Instrumentmagerens kone

RIDDER- OG KAMPOMRÅDE
”Herremændene skulle være bøndernes beskyttere. De
forsvarede dem med klingende våben og kunne også bistå
dem i retssager.”

Manu Propria: Er altid parate til at stikke
næven frem og byde indenfor til stærkmandskonkurrence
Scramasax: Et hverdagsbillede af fortiden.
Hør om krops- og våbenpleje
Ridder Martin og hans svende: Væbnerskole der tager godt imod børn og barnlige sjæle
In genio et armis: Prøv ridderudstyr, og
oplev ridderne på slap line

Esrums folk: Design familiens våbenskjold
hos Esrums egen heraldiker
S VÆ R D A R E N A
10.45 Burgenda
11.30 Gordons Route
12.15 Glima
13.00 The Joined Polish Battle Group
14.00 Burgenda
14.45 Glima
15.45 Gordons Route
16.15 The Joined Polish Battle Group
OPVISNINGSPLADS
11.15 Teater: Kampen om Esrum del 2
12.15 Caballarius
13.45 Falkoneropvisning
14.30 Teater: Kampen om Esrum del 2
15.15 Caballarius

OPVISNINGSPL ADS
KLOSTEROMRÅDE
KLOSTERGÅRD & MARKED
GÅRDSCENE
FØRSTE HJÆLP

1) Markedsplads med boder og hvor du også finder
kroen, Kroscenen og madworkshoppen ”Stegers”

Esrums folk: Lav plantemedicin og duftende
salver hos de lokale nonner

2) Håndværksområde hvor du kan besøge ”Dem
der arbejder” og lave forskelligt håndværk

KLOSTERGÅRD
Kødsnedkeren: Få stillet sulten med helstegt
lokal gris med krølle på halen, laks eller lækre
grillpølser

3) Ridder- og kampområde hvor du kan besøge
”Dem der kæmper” og se store shows på Sværdarenaen og Opvisningspladsen

Mandel Mike: Alt til den søde tand – lækre
kandiserede æbler og mandler

4) Klosterområde hvor du kan besøge ”Dem er
beder” og være med til sjove aktiviteter
5) Klostergård med boder, afkogeri, helstegt pattegris og Gårdscene med gøgl og musik
Værsgo at gå på opdagelse i middelalderens
fascinerende verden! Åbent fra kl. 10 - 17

Medeltidsmode: Uld, hør og silke i metervis

”Kirkens folk tog sig af alle menneskers frelse. Frelsen blev
hjulpet på vej af bønner, sjælemesser og skriftemål.”

Middelaldergildet Valdemar Atterdag:
Kræmmerbod med alt fra skotøj over lertøj til
legetøj
Afkogeriet: Mokka afkog, klosterhave the og
søde kager

Krapyl: Firemandsensemble der optræder
med sang og musik spillet på historiske
instrumenter

GÅRDSCENE
10.30 Pøbel
11.00 Teater: Kampen om Esrum del 1
11.15 Maximus Heraticus
12.00 Krapyl
12.45 Virelai
13.30 Instrumentmagerens kone
14.15 Teater: Kampen om Esrum del 1
15.00 Krapyl
15.45 Maximus Heraticus
16.30 Pøbel

MUSIK, GØGL OG
ALT DET ANDET
”Drømte mig en drøm i nat” er den ældste vise, vi har på
noder. Teksten er skrevet med runer i en af de ældste
afskrifter af Skånske Lov – måske af en munk der kedede
sig?”

Maximus Heraticus: Er du til sandfærdige
løgnehistorier, gøgl, spas og sjov, så kom og
oplev den gale gøgler for fuld udblæsning
Pøbel: Medrivende og dansabel middelaldermusik fremført på drejelire, fedel, sækkepibe
og skalmeje
Trup Ting Tang: Bornholmsk akrobatik og
gøgl i børnehøjde med smittende humør og
sjove indfald
Virelai: Lydsiden til autentisk middelalderstemning
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Se meget mere om alle aktører på www.esrum.dk

Kampen om Esrum: Få Esrum Klosters
historie ind med grin og latter, når klosterets
teatertrup slår sig løs. Vises i to dele.

Via Artis: Oplev kirkemalerier tæt på

DER ER FEM OMRÅDER

Instrumentmagerens kone: Med kurven
fuld af musikinstrumenter bliver der fortalt,
spillet og sunget. Kom og hør fordums tiders
klang, og syng med på et omkvæd!

IND

Få et Middelalderpas: Et middelalderpas
ruster dig til livet i middelalderen. Du skal
indsamle ting fra ”Dem der arbejder”, ”Dem der
beder” og ”Dem der kæmper”
• Våbenskjold i Ridder- og kampområdet
• Uldsnor i håndværksområdet
• Urter i klosterområdet
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Når alle tingene er indsamlet kan du hente dit
pas i entréen

ABBEDSAL
11.00 Rundvisning
11.30 Dukketeater: Middelalderen for de mindste
12.15 Pøbel: Danseundervisning
13.30 Dukketeater: Middelalderen for de mindste
14.15 Virelai
15.00 Rundvisning
15.30 Hans Laurens fortæller
16.15 Krapyl
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SVÆRDARENA

Biavl i middelalderen: Dyb bivokslys, se
biavleren binder en kube og hør fortællinger
om middelalderens biavl

Middelalderen for de mindste: Dukkefortællingen om drengen Esben. Middelalderen i
øjenhøjde for de allermindste

S VÆ

RIDDEROMRÅDE

Galleri Magica: Kom ind i malerværkstedet,
og mal de smukkeste ikoner

Hans Laurens: Historier der får både børn
og voksne til at glemme tid, sted og rum og
overgive sig til fortællingens univers
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HÅNDVÆRKSOMRÅDE

KROSCENE OG GÅRDSCENE
Klosterbutik: Franske klosterdelikatesser,
trappistøl og Esrums egne produkter
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KROSCENE

KLOSTEROMR ÅDE
OG KLOSTERGÅRD

Kalligrafen: Skrivernonnen inviterer indenfor
i scriptoriet, hvor du kan høre om skriftens
historie og skrive med fjer og blæk
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MARKEDSPL ADS

KLOSTEROMR ÅDE
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VÆR HILSET – OG
VELKOMMEN TIL
MIDDELALDEREN!
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ESRUM
MIDDEL ALDER DAGE

