FESTYN HISTORYCZNY NA ZAMKU W LIWIE
„RYCERSKIE ŚREDNIOWIECZE”
1-3 CZERWCA 2020 R.
Festyn Historyczny na Zamku w Liwie łączy edukację z rozrywką. Motywem
przewodnim tego spotkania z przeszłością jest rycerstwo ukazane na tle życia
codziennego w XIII-XV w.
1. GRUPA DOCELOWA
Uczestnikami projektu są przede wszystkim uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych .

2. MIEJSCE
Miejscem imprezy jest ogrodzony teren podzamcza oraz komnaty w wieży bramnej i w piwnicach
gotyckich. Warsztaty rzemieślnicze rozlokowane zostaną wokół podzamcza. W trakcie jej trwania
odbywają się pokazy walki i uzbrojenia. Przez cały czas imprezy rzemieślnicy prezentują swoje
umiejętności. Prowadzący imprezę zaprasza do stanowisk na pokazy, komentuje zdarzenia
i zapowiada kolejność atrakcji. Na terenie zlokalizowany będzie punkt gastronomiczny,
medyczny, kramy z pamiątkami, toalety- kabiny toi – toi. Impreza posiada oprawę muzyczną
oraz prowadzącego.
UWAGA: Bilet wstępu na Festyn uprawnia do korzystania z atrakcji na podzamczu, wieży i w piwnicach.
Natomiast zwiedzanie ekspozycji muzealnej w budynku dworu jest płatne. Liczba
dziennych wejść
do zbrojowni ze względu na dużą ilość gości jest ograniczona. Możliwość zwiedzania i kolejność
wejść w danym dniu ustalana będzie według zgłoszeń poszczególnych grup.
Zapraszamy do wcześniejszych zgłoszeń!

PROGRAM
Festyn Archeologiczny prezentować będzie kulturę i obyczaje średniowiecza; wojskowość;
rzemiosło; gry i zabawy związane z historią;

ATRAKCJE I POKAZY:
1. Pokazy mobilne:

2. Rzemiosło:

3. Gry i zabawy

- pokazy walk,
- strzelanie z hakownic,
- życie obozowe,
- namioty historyczne,
- stroje średniowieczne

- kowalstwo
- kuchnia średniowieczna,
- brązownictwo,
- dziegciarstwo,
- warsztaty garncarskie,
-mincerstwo,
- wystawy i prezentacje
na wieży i w piwnicach
gotyckich.

- strzelanie z łuku,
- rzuty toporkami,
- walki na miękkie miecze,
- konkurs trubadurów,
- bezpłatne pakiety edukacyjne z pytaniami
dotyczącymi prezentacji na Festynie,

WAŻNE !!!
Na terenie imprezy nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji
psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze), nie można wnosić broni, alkoholu i narkotyków ani
wprowadzać psów. Porządku pilnują pracownicy koncesjonowanej Agencji Ochrony.
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PARKINGI DLA AUTOKARÓW, AUTOBUSÓW I BUSÓW
Możliwość parkowania na dużym wyasfaltowanym placu w centrum przy ulicy Nowomiejskiej i
na innych ulicach Liwa. Dojście do zamku pieszo: ulicą Stefana Batorego.
TERMIN
GODZINY
MIEJSCE:

1– 3 czerwca, 2020 r.
8.30 – 15.00
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie,
woj. mazowieckie, 70 km od Warszawy.
więcej informacji na www.liw-zamek.pl,

CENY BILETÓW WSTĘPU NA FESTYN
I DO MUZEUM:
- bilet wstępu na Festyn - 25 zł;
- bilet wstępu do muzeum - 5 zł;
- przewodnik po muzeum - 40 zł;
- opiekunowie grup wejście bezpłatnie;
- osoby niepełnosprawne wejście bezpłatnie.

KONTAKT:
tel. 25 792 57 17;
www.liw-zamek.pl
zbrojownia@liw-zamek.pl
Facebook: Zamek w Liwie

PATRONI MEDIALNI:
Radio dla Ciebie, Tygodnik Siedlecki,
Katolickie Radio Podlasia

