Op het kasteel (overdag)

Evenementen overdag in de stad (van 10u30 tot 18u)
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Middeleeuwse markt met ambachten

Compagnie van de Drakenjagers van Sedan
Wil u alles te weten komen
over de kruisboog ?
Bij deze huursoldaten zal u
alles vernemen over het
hanteren van deze wapens.

Tientallen ambachtslieden laten u zien wat zij kunnen maken, zowel voor het
plezier van de ogen als voor de mond.

Middeleeuwse activiteiten
in de buurt

Bastion de Bourgogne

Esplanade de l’archéoscope
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De Boogschutters van Cervia
Men leert u boogschieten zoals men
het deed in de XIIde eeuw en u krijgt
ook wedstrijdjes te zien. Expo en uitleg
over de wapens uit de XIIde eeuw.

Esplanade de l’archéoscope
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Ruiterkamp “Ferme équestre
de la chenaie”

Deelnemers van internationaal niveau zullen het
tegen elkaar opnemen
volgens de regels van de
middeleeuwse vechtkunst.
Eveneens ter plaatse:
middeleeuws kamp met dagelijks leven uit die tijd
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Spektakel
van de Mandala's

1

Sint-Hubertus, Middeleeuws
Op de School van de Jonge
Schildknapen worden voor uw kinderen steektoernooien georganiseerd met aan het eind
SPECIAL
een beloning!...
KIND

Esplanade de l’archéoscope

Federatie van de
Middeleeuwse Schermkunst

Esplanade de l’Archéoscope

KIND
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Duels om 14u, 15u30, 17u (1/2 finale), 18u (finale)

Zowel de kinderen als de volwassenen
zullen ervan genieten zich terug te vinden
SPECIAL
in een middeleeuws ruiterkamp.

Esplanade de l’archéoscope
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Ze brengen poëzie,
emotie en lach, een
meeslepend ritme,
veelzeggende blikken: Soraya, Agylus en
Ladzo zijn het perfecte trio om u te vermaken.
à 13h. et à 17h.

Esplanade de l’archéoscope

Rondtrekkend gezelschap doorheen de stad (vanaf 14 u.)

1

ZATERDAG 13/8

Arbre et Vie

De Troubadours van Aliénor

Muziekspektakel en
fabels met individuen op
stelten.

Muziek, zang, dans, jongleren zoals men
in de Middeleeuwen deed... Dit allemaal
krijgt u te zien in de straten van de stad.

Place St Arnould 2 - 14h.
Grand-Rue 3 - 16h.
Porte de France 5 - 17h30

L’Arche en sel

De bewoners uit het woud
komen tevoorschijn met
hun muzikale kar en ontmoeten... de Mens
Vertrek Archéoscope 14h et
16h - Place St Arnould - Grandrue - Quai des Remparts - Pont
de France - Archéoscope

De Mandalezen
Deze opzichtig geklede steltlopers schrijden door de straten
van Bouillon.
Vertrek Archéoscope 15h. - Place St
Arnould - Grand-rue - Quai des Remparts
- Pont de France - Archéoscope

Porte de France 5 - 14h.
Place St Arnould 2 - 15h30
Grand-Rue 3 - 17h.

Gezelschap Passe Goulette
Deze minstrelen vergasten u met
hun antieke instrumenten op een
muzikale reis doorheen de eeuwen.
Grand-Rue 3 - 14h30
Porte de France 5 - 16h.
Place St Arnould 2 - 17u30

De schildwachten
van het kasteel
Zij bewaken met een vleugje jaloezie het kasteel, dat
hun niet toebehoort.

in de stad +
‘s avonds i/h kasteel
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de Tempeliers van het Graafschap
van Franchimont
In een middeleeuws kamp, stellen
de Tempeliers van Franchimont
hun ambachtelijk werk tentoon
(maliënkolder, kettingen,middeleeuws juk, aalmoezenieren…).
Rue du Château

7

De Mandala's

Het ballet der roofvogels

In onze prachtige gewelfde
zaal zal u initiatie Oriëntaalse
Dansen en Jongleren kunnen
volgen!
Godfriedzaal om 10u30
(Duur 1u)
/8
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Langs de boord van de Semois, ter hoogte van
de Brug van Cordemois, zijn een tiental kampementen opgetrokken die historisch gebaseerd zijn op de XIIde tot de XVde eeuw. U
kan er het dagelijkse leven meemaken zoals
het er in de Middeleeuwen aan toeging.

Champs l’Evêque (Pont de la Poulie)

n
13 e

6

Leer de verschillende
roofvogels kennen tijdens
hun adembenemende
vrije vluchten.
11u30 - 14u - 15u30 - 17u00 en ‘s avonds om 19u

Met medewerking van:
- La Compagnie du Cerf (Vikings)
- Compagnons de la Tour
- Confrérie des Brumes
- Francs Compaings Brabançons
- Les Sentinelles de Bilad al Sham
- L’Ost des Lions
- Compagnie St Jean de Dieu
- Les Deux Boucliers
- Les Loups de Guerre
- Het Geheime Genootschap laat uw kinderen toetreden tot de School der Schildknapen (vervaardigen van schilden, hoofdbanden, schijngevechten tegen stropoppen,...).

Op het Kasteel, op het Ereplein (zaterdag 13 vanaf 19 u.)
19 u : Roofvogelshow
19 u45 : Danseres Soraya met een prachtige dansprestatie «Tribal Fusion» met twee slaginstrumenten
20u15 : De Compagnons du Raisin, met legenden
en muziek
Tussen 20u15 en 22u : Muzikale animatie met Cie
Passe Goulette en de Troubadours d'Aliénor.
Tientallen liefhebbers van de Middeleeuwen
scheppen een sfeer van toen op het Ereplein, en
Minus zal u vermaken met zijn grappen.
22u tot 22u25 : L'Arche en Sel met een vuurdans
22u30 : VUURWERK afgeschoten van het kasteel

MIDDELEEUWSE SMULPARTIJ Kom zonder te
reserveren genieten van
diverse gerechten die in
de Middeleeuwen hoorden
bij een middeleeuwse
smulpartij.
Ter plekke is het ook
mogelijk iets eenvoudigs
te eten en te drinken.

INLICHTINGEN :

Syndicat d’Initiative - B-6830 BOUILLON
Tel. 00 32 (0)61 46.62.57 - Fax 00 32 (0)61 46.42.12
info@bouillon-initiative.be
www.bouillon-initiative.be

PRIJS
IN DE STAD :
GRATIS

IN HET
KASTEEL :
normale toegangsprijs
voor het kasteel

Volwassenen : 6,50 €
Kinderen :

4,50 €

Studenten :

4,50 €

Senioren :

6,00 €

GEEN TOESLAG
VOOR DE
VOORSTELLINGEN

Pour être tenu au courant de
toute l’activité touristique en
Luxembourg belge,
inscrivez-vous à la
newsletter de la Fédération
du tourisme via

www.luxembourgtourisme.be

