STREDOVEKÝ
VEČER NA HR ADE

RYTIERI

NA HR AD!

Poďte s nami cestovať v čase a presuňme sa spolu do stredoveku. Staňte sa svedk ami
historických bojov, zažite tr adičnú hostinu a možno poslúžite aj ako živý terč pre
vrhača nožov.
V spolupr áci s Trenčianskym hr adom Vám ponúk ame tematicky ladené eventy z obdobia
Ríma a renesancie. Dobovú atmosféru podčiarknu unik átne priestory hr adu a môžete sa
tak tešiť na nezabudnuteľné podujatie pre všetkých zúčastnených.
K apacita priestorov hr adu je od 90 do 400 hostí. Pri veľkých počtoch sa event uspor adúva
formou r autu, ktorý je rozčlenený vo vnútorných aj vonk ajších priestoroch. Na výber
máte celoročne ktorýkoľvek deň pr acovného týždňa alebo víkendu, podľa obsadenosti.
Tešíme sa na vašu návštevu a veríme, že zažijete niečo nové, na čo budete ešte dlho spomínať.

20.00

20.30

HOD.

HOD.

Stretnutie v lobby hotela Elizabeth a privítanie bubeníkmi
z Trenčianskeho hr adu v dobových kostýmoch, ktorí hostí
odprevadia na hr ad.

Uk ážk a bojov s historickými zbr aňami v amfiteátri pri
Studni lásky. Po vystúpeniach sa hostia presunú na hr adnú
hostinu do Delovej bašty Trenčianskeho hr adu.

20.20

HOD.

Privítanie hr adným pánom, trenčiansk a medovina ako
welcome drink „Nápoj rytierov“, ktorý servírujú čašníci
v dobových kostýmoch. Slávnostná streľba mušketierov
z historických zbr aní.

22.00

HOD.

20.40

HOD.

Stredovek á hr adná hostina v Delovej bašte hr adu.
Servírujeme netr adične na chlebových plack ách,
jedlá sú bohato ar anžované na veľkých strieborných
misách. Hostina začína rituálom uväzovania podbr adníkov,
atmosféru stredoveku dotvár ajú dekor ácie, servis na
ker amike a obsluha v dobových kostýmoch. Počas večer a
hr á živá stredovek á hudba Musica Poetica.

Začínajú hr adné hry. Ide o inter aktívnu zábavu hostí, počas ktorej si vyskúšajú
ako sa zabávali páni v stredoveku. Máme pripr avené rôzne hry ako napríklad
piškvorky, chytanie drevených vajíčok, hod venčekov, rozbíjanie orechov, nar ábanie
s k atapultom, útok kordom na rytier a, súboj s molitanovými kyjakmi, drevený
labyrint, hru na postreh s kľúčom a veľa ďalších. K aždú hru uvádza moder átor
v historickom kostýme, ktorý hostí zabáva, usmerňuje a motivuje.

23.00
HOD.

Vyhodnotenie hier, pasovanie za rytierov Trenčianskeho hr adu,
ktorí prejdú tr adičným rituálom, získ ajú dekrét a jeden z nich nájde
v truhlici malú odmenu.
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