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1. A pályázati téma megvalósulásának körülményei, részletes leírás
A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok Közép-Európa egyik legnagyobb szabadtéri középkori
hagyományőrző rendezvénye, mely 1985 óta állít emléket a középkor egyik legjelesebb eseményének, az
1335-ös Visegrádi Kongresszusnak. A közép-európai térség három meghatározó uralkodója, János cseh,
Kázmér lengyel és I. Károly magyar király találkozóján született megállapodások a mai napig éreztetik
hatásukat. A fesztivál során többek között ezt a kiemelkedő jelentőségű találkozót idézzük fel, mely
történelmi előképe volt az 1991-ben aláírt Visegrádi Egyezménynek. A 3 napos fesztivál – mely elsősorban
a magyar és közép-európai történelemben kiemelkedő XIV-XV. századot mutatja be – egyedülálló, hiteles
történelmi környezetben várta 2017-ben is a középkori történelem és kultúra iránt érdeklődő magyar és
külföldi vendégeket, tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtva minden korosztálynak.
A MNM Mátyás Király Múzeumával 2016-ban létrejött együttműködés sikerének köszönhetően az
intézmény által működtetett múzeumi terek, így a Salamon-torony és küzdőtere, valamint a királyi palota
reprezentatív épülete és reneszánsz kertje újra megnyílt a Palotajátékok látogatói előtt. Vendégeink a
történelmi falak közt élvezhették az ott zajló utánozhatatlan
hangulatú programokat, többek között régizenei koncerteket,
nemzetközi hagyományőrző csoportok hadi és táncbemutatóit,
kosztümös tárlatvezetéseket, az állandó tárlatok mellett
megnézhették az alkalomra megnyílt kiállításokat, a hadi,
orvostörténeti és interaktív életmód bemutatókat, valamint a
palota eredeti középkori konyhájában az igazán egyedi és
különleges középkori konyhai bemutatót.

Főbb helyszínek és a programelemek bemutatása
Lovagi tornapálya
A rendezvény keretét a nemzetközi lovagi torna adta, melyre a 3 nap
alatt 10 alkalommal került sor a királyi palota eredeti tornapályáján.
Három különböző felépítésű lovagi tornát rendeztünk, melyekből
„Kázmér lengyel király lovagi tornája” 50 perces, „Károly Róbert
magyar király lovagi tornája” a hagyományos, teljes műsorral közel
1,5 órás volt. „János cseh király lovagi tornáját” péntek és szombat
este 21 órai kezdettel rendeztük meg látványos fáklyás bemutatókkal.
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A lovagi tornák során íjászbemutatók, lovas és gyalogos küzdelem, solymászbemutató, a visegrádi
apródképző bemutatója, táncosok műsora, az olaszországi Corinaldo-ból és Montecassiano-ból érkezett
zászlóforgatók és dobosok programja, az idén először megrendezett és hatalmas sikert aratott nemzetközi
dobos viadalok, valamint kopjatörés és csatajelenetek zajlottak több száz magyarországi és külföldi
kosztümös szereplő részvételével.
Királyi palota épületegyüttese
A fesztivál három napja alatt a palota épülete és hangulatos
reneszánsz kertje reggeltől késő estig fogadta a Palotajátékok
látogatóit, akik a régizenei koncertek és a kosztümös
tárlatvezetések mellett egy igazi középkori konyha működésébe,
a kápolnateraszon felépült középkori katonai táborban pedig a
lovagi élet mindennapjaiba is betekintést nyerhettek. A palota
kertjében hiteles középkori források alapján összeállított
harcászati és orvostörténeti bemutatókat láthatott a közönség, és
a gyermekeket középkori játszóház várta; a hercegi lakosztályban és a földszinti kerengőben pedig a
középkor hétköznapi életének sokszínűségét, korabeli élelmiszereket és fűszereket, a pénzverdék és
késkészítés szakmáját, valamint a XIV-XV. század fegyvereit ismerhették meg az érdeklődők.

Királyi Borudvar és Középkori Étterem
A Királyi Borudvar a palota fogadóudvarán 11. alkalommal várta különleges bor- és ételkínálattal, valamint
a megszokott, színvonalas színpadi műsorokkal a vendégeket. A Palotajátékok előestéjén, csütörtök este
fényes középkori lakomát tartottunk, melyre meghívtuk a visegrádi országok képviselőit is, kiemelt
tekintettel a V4 soros magyar elnökségre. Pénteken és szombaton az esti fáklyás lovagi tornák után
régizenei koncertekkel és táncházzal vártuk a Borudvarba látogatókat egészen hajnali 2 óráig.
Bemutatkozó borászatok, kereskedők:
Tiffán's Pince, Villány
Dúzsi Pince, Szekszárd
Transylwine Kft., Erdély
Szívek Pincészet, Kesztölc
Vineum Borház, Tállya
Vinatus Pince, Villány
Parkan Granum Terroir, Felvidék
Katona Borház Kft., Balatonboglár
Kősziklás Borászat, Dunaszentmiklós
Echo Pince, Tihany-Dörgicse
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A Parkszínpadon naponta 10 és 18 óra között magyar és külföldi előadók várták a közönséget régizenei
koncertekkel, középkori táncbemutatókkal, utcaszínházi előadásokkal és gyermek bábszínházzal.
Kézműves vásár és mesterségek bemutatói
A kézműves vásár több mint 130 vásározóval és vendéglátóval várta a látogatókat, egységes megjelenéssel
és minőségi portékákkal. A vásári forgatagban egész nap utcazenészek és komédiások szórakoztatták a
vendégeket, a városi parkban pedig kézműves mesterek tartottak bemutatót és gyermekfoglalkozásokat.
A Salamon-torony teraszán mindhárom nap régizenei koncertek, táncbemutatók, a nézők bevonásával
megrendezett lovagi ötpróba és nemzetközi lovagi bemutatók várták a közönséget. Szombaton és
vasárnap az érdeklődők szakavatott régészek és muzeológusok segítségével tekinthették meg a torony
helytörténeti kiállításait.
S

Duna mozi
Az idén kísérleti jelleggel, a hétvége kulturális kínálata további színesítése érdekében a tavaly októberben
újra megnyílt Duna mozit is bevontuk a rendezvény színterei közé. A Palotajátékok előestéjén és első
napján történelmi és a V4 országokban készült filmeket vetítettünk. A közelmúltban szlovák-cseh-magyar
koprodukcióban készült Out című film mellett az ikonikus rendező, Andrzej Wajda utolsó, Emlékképek
című filmjét mutattuk be, magyar részről pedig Dargay Attila egyik nagy klasszikusa, a Szaffi és a 2017
tavaszán hatalmas közönségsikert aratott Kincsem szerepelt a programban.
2. Tapasztalatok, eredményesség, szakmai hatás
A Palotajátékok egyike Magyarország legjelentősebb történelmi hagyományőrző rendezvényeinek, így
központi szerepet tölt be a középkori hagyományőrzéssel foglalkozó csoportok és a középkori kultúra
iránt érdeklődő nézőközönség életében is.
A fesztiválterületre szóló napi belépőjeggyel vendégeink megtekinthették a királyi palota és a Salamontorony állandó és időszakos kiállításait és az ott zajló programokat, valamint a Borudvar, a Parkszínpad és a
vásárterület programjait is. A lovagi tornákra külön belépőjegy szólt, melyet a fesztivál területén belül is
megvásárolhattak az érdeklődők. Látogatóink a tavalyi évhez hasonlóan számos jegyvásárlási
kedvezménnyel élhettek: a lovagi tornákra szóló elővételi jegyet, bérletet, előre bejelentett csoportos jegyet
vásárlók számára ingyenesen biztosítottuk a napijegyet, a tömegközlekedéssel - a Mahart bizonyos
járataival, valamint a vonattal - érkezők a szolgáltatókkal kötött szerződések értelmében utazási, vagy
jegyvásárlási kedvezményt kaptak.
Tapasztalataink szerint évről-évre egyre több a külföldről érkező látogató. A térség közelsége miatt
kiemelendő a Közép- és Nyugat-Szlovákiából érkezők növekvő száma. Szintén jelentős az előre
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bejelentkezett gyermek és felnőtt csoportok száma. Mindamellett fontosnak érezzük, hogy az eddigieknél
pontosabb adatokkal rendelkezzünk, ezért közönségünk összetétele, valamint a rendezvényről alkotott
véleménye méréséhez a rendezvényt megelőzően a Palotajátékok honlapján és Facebook oldalán kérdőívet
tettünk közzé, melyet több mint 500-an töltöttek ki. A rendezvény ideje alatt a helyszínen jegyet
vásárlóktól, ha lehetőség volt rá, elkértük településük irányítószámát is, melyet a látogatók közel 40 %-ától
sikerült megkapnunk. A kérdőívek, valamint a „közönség-térkép” feldolgozása és kiértékelése jelenleg is
folyamatban van, de már eddig is rengeteg hasznos információt szolgáltattak.
Fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermek látogasson el családjával a
rendezvényre, ezért a fesztiválterületre való belépés mellett a 6 év alatti
gyermekek számára a lovagi torna megtekintése továbbra is ingyenes volt.
Emellett két helyszínen játszóházzal és kézműves foglalkozásokkal vártuk a
legfiatalabbakat, akik a palota kertjében középkori, a városi parkban pedig
népi, valamint különleges állat és növényismereti játékokat is kipróbálhattak.
Hagyományainknak megfelelően a fogyatékkal élők és kísérőik, valamint az
előre bejelentkezett gyermekotthonok lakói számára a belépés a fesztivál
területére szintén díjtalan volt, csakúgy, mint a lovagi torna megtekintése.
A magyarországi szereplők mellett Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Olaszországból,
Németországból, Szerbiából, Szlovéniából, Ausztriából és Erdélyből is érkeztek hagyományőrző
csoportok. Csehországból 17. alkalommal látogattak el hozzánk a Memento mori hagyományőrző csoport
páncélos lovagjai, csakúgy, mint a lengyel királyt és kíséretét megszemélyesítő tarnówi és debno-i
hagyományőrző csoport fellépői. Mellettük idén először Szydlów városának lovagjai is felléptek a lovagi
tornák programjában. Olaszországból testvérvárosunk Lanciano város küldöttségével ebben az évben a
festői Corinaldo városka zászlóforgató csoportja érkezett hozzánk, akiket Montecassiano városának fiú és
lány dobos csapata kísért. A szlovéniai Bledből érkezett lovagok és táncosok, valamint a szerb Svibor
lovagjai a Salamon-torony küzdőterén tartottak színvonalas bemutatókat. Mellettük a marcelházai Fekete
Sólymok íjászcsapata, a pozsonyi Szent Galahad Lovagrend, a Kassai Iskola Sereghy Zoltán vezette
csoportja és a szintén a Kassai Iskolához tartozó Vermes István lovas csapata is újra részt vett a játékokon.
A magyar és külföldi partnerekkel való több éves együttműködés lehetőséget ad arra, hogy kapcsolati
rendszereinket egymással megosztva új partneri lehetőségeket találjunk, ami egyrészt a Palotajátékok,
másrészt partnereink rendezvényeinek, munkájának fejlődését is segíti. A magyarországi rendezvények
hosszú sora mellett külföldi példaként a lanciano-i Mastrogiurato hagyományőrző rendezvényét
említhetjük meg, Debno és Szydlów történelmi fesztiváljait, valamint a Bledben, Belgrádban és Európa
más városaiban zajló rendezvényeket, melyeken a visegrádi Szent György Lovagrend tagjai mellett a
Palotajátékok más résztvevői közül is sokan évek óta részt vesznek.
A fesztivál előkészítésében és lebonyolításában több évtizedes kulturális, rendezvényszervező tapasztalattal
bíró intézmények, civil szervezetek, valamint hazai és nemzetközi partnerek vettek részt ebben az évben is.
A közreműködőknek és szereplőknek az elkötelezettsége, valamint a visegrádi és környékbeli lakosok
lelkesedése és hozzájárulása garancia arra, hogy a folytathassuk a munkát, és történelmi hagyományainkat
a fiatalabb generációk számára is élvezetes és mindenki számára elérhető formában mutathassuk be.
A pályázati és szponzori támogatásoknak köszönhetően 2017-ben az eddigieknél több fellépőt tudtunk
meghívni (pl. BraAgas, szydlów-i hagyományőrzők, Katáng, Kabóca Bábszínház), középkori és népi
játszóházakat szerveztünk, valamint elkészülhetett a Palotajátékok hangulatához és jellegéhez illő beléptető
kapu első üteme is.
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3. Helyszín adatok
MNM Mátyás Király Múzeum, királyi palota épületegyüttese
Királyi palota lovagi tornapályája
MNM Mátyás Király Múzeuma, Salamon-torony
Platánsor és városi park
Szabadtéri színpad (Fő u. 45.)
Fő utca (a nagy parkolótól a Mátyás-szoborig)
Duna mozi (Fő u. 34.)

Szervezők, partnerszervezetek
Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. – főszervező
MNM Mátyás Király Múzeum
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
Visegrád Város Önkormányzata
Szent György Lovagrend
Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Associazione Culturale Il Mastrogiurato (Lanciano - Olaszország)
Muzeum Okregowe w Tarnówie (Lengyelország)
Ördögszekér Bt.

Fellépők és résztvevők Magyarországról (kb. 750 fő)
Papp János és Papp Dániel színművészek, főheroldok
Bódy Gergely színművész – ceremóniamester (Salamon-torony)
Madarász Arnold - királyi herold
Alba Societas Hagyományőrző Egyesület
Békéscsabai Történelmi Íjászkör
Börzsöny Nehézgyalogság (Szob)
Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület
Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület
Farkasok Íjász Egyesület (Budapest)
Füzéri Várvédő Egyesület
Haramza Márk és Haramza Klára (Nagykozár)
Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület (Szentes)
Kassai Lajos lovasíjász és tanítványai
Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület (Gyula)
Kóbor Lovagok (Miskolc)
Kovács Ervin, Baán Péter solymászok
Mare Temporis Alapítvány (Budapest)
Mathias Rex Hagyományőrző Egyesület (Budapest)
Oroszlánszív Lovagrend (Szeged)
SAGA Európai Középkori Harcművészetek Iskolája (Budapest)
Szabad Lovagok Rendje (Kisújszállás)
Szent György Lovagrend (Visegrád, Felvidék)
Szent György Lovagrend Apródképzője (Visegrád)
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Tisza Zoltán, Marek István – lovas párviadal, kopjatörés
Visegrádi Doboscsapat
Vörös Oroszlán Lovagrend (Maglód)
és sokan mások...

Külföldi, külhoni fellépők (kb. 240 fő)
Associazione Culturale „Il Mastrogiurato” (Lanciano, IT)
Bractwo Rycerskie Zamku Szydlów (PL)
Sbandieratori e Musici di Lanciano (Lanciano, IT)
Gruppo Storico Cittá di Corinaldo „Combusta Revixi” (IT)
Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub (Marcelháza, SK)
Kassai Lovasíjász Iskola, Sereghy Törzs (Komárom, SK)
Kassai Lovasíjász Iskola, Vermes Törzs (Gúta, SK)
Szent Galahad Lovagrend (Pozsony, SK)
Igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja (Bled, SLO)
Memento mori (Úhersky Ostroh, CZ)
El Baterista, Trommler Verein Historisches Riedenburg (DE)
Ritterschaft zu Hohenstein (Hohenstein-Ernstthal, DE)
Sbandieratori, Tamburine e Tamburini di Montecassiano (IT)
SVIBOR - Srpsko vitesko borenje (Belgrád, SRB)
Debno-i és Tanów-i Középkori Hagyományőrzők (PL)

Régizene- és táncegyüttesek, előadók, bábszínházak (kb. 80 fő)
Agyagbanda együttes
Aranyalma Páros
Balog Péter kobozművész
BraAgas együttes (Csehország)
Hollóének Hungarica régizene-együttes
Inoka Péter és Valkó Bence interaktív utcaszínháza
Kabóca Bábszínház
Katáng együttes
Maszk Bábszínház
Misztrál együttes
Primavera táncegyüttes
Řemdih (Csehország)
Sic Transit együttes
Susato régizene-együttes
Szelindek zenekar
A fesztivál látogatóinak száma (a kiadott karszalagok száma alapján): 16.600 fő
Ebből a lovagi tornákra jegyet váltók száma (6 év felettiek): 6.728 fő
Közreműködők (fellépők, rendezők, önkéntesek, kézművesek, vásározók, stb.): 1.916 fő
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Beszámolók a rendezvényről:
Nyomtatott sajtó:
Hajdú-Bihari Napló – 2017. július 10.
Észak-Magyarország – 2017. július 10.
24 óra – 2017. július 11.
Magyar Demokrata – 2017. július 12.
Online:
http://travelo.hu/kozel/2017/07/10/visegradi_palotajatekok/
https://alfahir.hu/2017/07/12/visegradi_nemzetkozi_palotajatekok_fesztival_programajanlo
Videók:
https://www.youtube.com/watch?v=bmATvfIWt8E
https://www.youtube.com/watch?v=zydMjptjU9s
2017-es műsorfüzet elérési útja:
http://en.calameo.com/read/004773175f4536332b6e5
Szakmai beszámoló és fotódokumentáció elérési útja:
www.palotajatekok.hu/tamogatoink
www.palotajatekok/galeria

Köszönjük a rendezvény megvalósításához nyújtott támogatást!
Visegrád, 2017. szeptember 20.

Cseke László
Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft.
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XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

A KIRÁLYI PALOTA PROGRAMJA
2017. július 7. péntek
10:30-11:00
11:15-12:00
12:00-12:30
14:00-14:40
15:15-16:00
17:00-17:30
17:30-18:00

Aranyalma Páros (Herkules-kút)
Tárlatvezetés a palota lakosztályában
Szelindek (Herkules-kút)
Kóbor lovagok bemutatója (Oroszlános-kút)
Magyar és angol nyelvű tárlatvezetés
Mátyás király termeiben és kertjében
Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
Susato régizene együttes (Herkules-kút)

Folyamatos programok:
09:00-19:00
09:00-18:00
10:00-18:00
10:00-19:00

Középkori katonai tábor a kápolnateraszon
„A visegrádi királytalálkozó” – ólomkatona kiállítás
Gyermek játszóház a palotakertben
A Mathias Rex Történelmi Hagyományőrző
Egyesület programja a kertben

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

A KIRÁLYI PALOTA PROGRAMJA
2017. július 8. szombat
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-12:20
12:00-12:30
13:00-13:30
13:30-13:50
14:00-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:00
17:00-17:30
17:30-17:52
18:00-18:30

Vár Kommandó (Herkules-kút)
Agyagbanda (Herkules-kút)
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében
A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója
a palotakertben
Susato régizene együttes (Herkules-kút)
Remdih (Herkules-kút)
Az Alba Societas középkori életmód bemutatója
a palotakertben
„Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés
a palota lakosztályában
Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
Hollóének Hungarica (Herkules-kút)
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében
Szelindek
A SAGA Egyesület középkori orvostörténeti bemutatója
a palotakertben
BraAgas (Herkules-kút)

Folyamatos programok:
09:00-18:00 „A visegrádi királytalálkozó” – ólomkatona kiállítás
09:00-19:00 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon
10:00-18:00 Az Alba Societas középkori életmód tábora a palotakertben
10:00-18:00 Virtuális várak – a Pazirik Kft. filmjeinek vetítése a Nagyteremben
10:00-18:00 Tarot kártyajóslás
10:00-18:00 Gyermek játszóház a palota középkori kertjében
10:00-19:00 A Mathias Rex Történelmi Hagyományőrző Egyesület
programja a palotakertben
11:00-18:00 Középkori fegyversátor a palotakertben
11:00-18:00 Középkori konyha működés közben
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

A KIRÁLYI PALOTA PROGRAMJA
2017. július 9. vasárnap
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-12:20
12:00-12:30
12:30-13:30
13:00-13:30
13:30-13:50
14:30-15:00
14:40-15:00
15:30-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

Vár Kommandó (Herkules-kút)
Agyagbanda (Herkules-kút)
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében
A SAGA Egyesület középkori orvostörténeti bemutatója
a palotakertben
Hollóének Hungarica (Herkules-kút)
„Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés
a palota lakosztályában
Susato régizene együttes (Herkules-kút)
Az Alba Societas középkori életmód bemutatója
a palotakertben
Remdih (Herkules-kút)
A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója
a palotakertben
Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében
BraAgas (Herkules-kút)
Szelindek (Herkules-kút)

Folyamatos programok:
09:00-18:00 „A visegrádi királytalálkozó” – ólomkatona kiállítás
09:00-19:00 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon
10:00-18:00 Az Alba Societas középkori életmód tábora a palotakertben
10:00-18:00 Virtuális várak – a Pazirik Kft. filmjeinek vetítése a Nagyteremben
10:00-18:00 Tarot kártyajóslás
10:00-17:00 Gyermek játszóház a palota középkori kertjében
10:00-19:00 A Mathias Rex Történelmi Hagyományőrző Egyesület
programja a palotakertben
11:00-18:00 Középkori fegyversátor a palotakertben
11:00-18:00 Középkori konyha működés közben
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

A KIRÁLYI BORUDVAR PROGRAMJA
2017. július 7. péntek
13:00-13-30
13:30-14:00
14:00-15:00
16:00-16:30
16:30-17:00
21:50-

Susato
Remdih
Misztrál
Hollóének Hungarica
Vár Kommandó
Esti koncertek:
Remdih, Szelindek, Hollóének Hungarica

2017. július 8. szombat
13:00-13:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
18:30-19:00
19:00-19:30
21:50-

Aranyalma Páros
Agyagbanda
Vár Kommandó
BraAgas
Susato
Balog Péter kobozművész
BraAgas, Remdih, Szelindek
Hollóének Hungarica

2017. július 9. vasárnap
12:3013:00 Hollóének Hungarica
13:00-13:30 Balog Péter kobozművész
16:00-16:30 Vár Kommandó

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

PARKSZÍNPAD MŰSORA
2017. július 7. péntek
10:00-10:30
11:00-11:45
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
14:00-14:45
15:00-15:30
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
19:30-20:30

Vár Kommandó
Maszk Bábszínház: "Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
Balog Péter kobozművész
Aranyalma Páros
Hollóének Hungarica
Maszk Bábszínház: Pázmán lovag
Remdih
Balog Péter kobozművész
Aranyalma Páros
Szelindek
Sic Transit Folk Műhely

2017. július 8. szombat
10:00-10:30
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
14:00-14:30
14:30-15:00
16:00-16:45
17:30-18:00
18:00-18:30

Aranyalma Páros
Balog Péter kobozművész
Remdih
Hollóének Hungarica
Szelindek
BraAgas
Susato régizene együttes
Aranyalma Páros
Kabóca Bábszínház: Kinizsi Pál
Agyagbanda
Vár Kommandó

2017. július 9. vasárnap
10:00-10:30
11:00-11:45
12:30-13:30
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
17:00-18:00

Susato régizene együttes
Maszk Bábszínház: Szamárcsel
Katáng
Szelindek
Hollóének Hungarica
BraAgas
Agyagbanda
Remdih
Maszk Bábszínház: Borok, dalok, vitézi énekek
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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SALAMON-TORONY PROGRAMJA
2017. július 7. péntek
10:30-11:00
11:00-11:40
11:40-12:00
12:30-13:00
13:00-13:40
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30

Balog Péter kobozművész
Kóbor lovagok
Vár Kommandó
Debreceni Történelmi Korok lovagjai
Kóbor lovagok
Aranyalma Páros
Susato régizene együttes
Remdih

2017. július 8. szombat
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:30-13:00
13:00-13:30
14:00-15:00
15:15-15:45
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

Susato régizene együttes
Gašper Lambergar lovagjai Szlovéniából
Szelindek
Gašper Lambergar lovagjai Szlovéniából
Aranyalma Páros
Debreceni Történelmi Korok lovagjai
Balog Péter kobozművész
Lovagi ötpróba
Tárlatvezetés a Salamon-toronyban
Svibor szerb lovagrend
Remdih
Hollóének Hungarica

2017. július 9. vasárnap
10:00-10:30
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:45-14:15
14:30-15:30
16:00-16:30

Balog Péter kobozművész
Gašper Lambergar lovagjai Szlovéniából
Szelindek
Debreceni Történelmi Korok lovagjai
Remdih
BraAgas
Tárlatvezetés a Salamon-toronyban
Lovagi ötpróba
Hollóének Hungarica
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

