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Eerste Hulppost :
zaterdag en zondag
van 10 tot 19u
bij de Taverne van de Archeoscope

zaterdag van 19 tot 23u
op de Esplanade bij het Kasteel

Alle sites zijn toegankelijk voor
personen met een handicap, mits
begeleiding

- bij de Esplanade van de
Archeoscope

- op het Kasteel

INLICHTINGEN :

Syndicat d’Initiative
B-6830 BOUILLON
Tel. 00 32 (0)61 46.62.57

00 32 (0)475 45 41 80
www.bouillon-initiative.be

PRIJS

IN DE STAD :

GRATIS

IN HET
KASTEEL :

normale toegangsprijs
voor het kasteel

GEEN TOESLAG
VOOR DE

VOORSTELLINGEN

Volwassenen: 6,50 €

Kinderen : 4,50 €

Studenten : 4,50 €

Senioren : 6,00 €

Fotos : Jean-Pierre en William Quartier, Frédéric
Pollinard, Jacques Barras



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

Zij bewaken met een vleug-
je jaloezie het kasteel, dat
hun niet toebehoort.

in de stad +
‘s avonds i/h kasteel

De schildwachten
van het kasteel

Ruiterkamp
“Ferme équestre

de la chenaie”

Champs L’évêque 6

Evenementen overdag in de stad  (van 10.30 tot 18u)

Middeleeuwse markt met ambachten

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

Esplanade de l’archéoscope 1

Rondtrekkend gezelschap doorheen de stad (vanaf 14 u.)

Zowel de kinderen als de vol-
wassenen zullen ervan genie-
ten zich terug te vinden in een

middeleeuws ruiterkamp.

Sint-Hubertus,
Middeleeuws

Op de School van de
Jonge Schildknapen
worden voor uw kinde-
ren steektoernooien
georganiseerd met aan
het eind een beloning!...

Deelnemers van internationaal
niveau zullen het tegen elkaar
opnemen volgens de regels van
de middeleeuwse vechtkunst.
Eveneens ter plaatse: middel-
eeuws kamp met dagelijks leven
uit die tijd.

Traditionele en middel-
eeuwse melodieën wor-
den door Prima Nocta
gebracht in de straten.

Fantastische
wezens dwalen door een
voor hen onbekende
wereld.

Trollandia

De Minstrelen van Mordini”

Prima Nocta

Laat jullie meeslepen
door hun vrolijke melodieën
uit de Middeleeuwen.

SPECIAL
KIND

10 en 11/8

10 en 11/8

10 en 11/8

SPECIAL
KIND

10 en 11/8

ZATERDAG 10/8

Grand-Rue 3 - 15.00u
Pl. St Arnould 2 - 16.30u
Archéoscope 1 - 18.00u

Deze minstrelen voeren u met
hun muziek en oude liederen mee
op een reis doorheen de eeuwen.

Het Leodio gezelschap

Op het kasteel  (overdag)

Rue du Château

Het ballet
der roofvogels

Leer de verschillende
roofvogels kennen tijdens

hun adembenemende
vrije vluchten.

11.30u - 14u - 15.30u - 17.00u  en ‘s avonds om 19u

Op het Kasteel, op het Ereplein (zaterdag 10 vanaf 19u.)

De Compagnie van de Drakenjagers van Sedan

Bastion de Bourgogne

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.

10 en 11/8

7

10 en 11/8

Langs de boord van de Semois, ter hoogte
van de brug van Cordemois, zijn 20 middeleeuwse
kampementen opgetrokken. U kan er het dagelijks
leven meemaken zoals het er in de Middeleeuwen
aan toeging. Eveneens talrijke evenementen.

Met medewerking van :
- la Confrérie du St-Sépulcre de Chorzow
- Felag Ofardig Ducka (vikings)
- Helghard et ses compagnons (vikings)
- La Compagnie du Cerf (vikings)
- De Gulden Sporen (XIII)
- l’Ordre des Frères de l’Hospital

de Ste Marie des Teutoniques
- la Compagnie An-Miles
- la Mesnie d’Acre
- les Archers de Cervia
- la Cie Saint Jean
- les Frères du Temple
- la Confrérie du Héron
- la Cie des deux boucliers
- la Ferme de la Chenaie
- la FéDé

De ambachtslieden :
- Jean-Claude, de smid
- Jean-Marie, de pottenbakker
- Patrick, de bronsgieter,...

10 en 11/8

Champs l’Evêque (Pont de la Poulie) 6

19.00u : Roofvogelshow

19.30u : Trollandia stelt een eigen spektakel
voor, speciaal gecreëerd voor het middeleeuwse
feest

20.00u : het Gezelschap van de Fazanten
brengt humoristische verhalen in versvorm.

Vanaf 20.30u : verschillende middeleeuwse ani-
maties.

Tientallen personen uit de Middeleeuwen
scheppen een sfeer van toen op het Ereplein.

Minus zal u vermaken met zijn grappen.

21.00u : Concert Prima Nocta
22.00u : VUURWERK

afgeschoten van het kasteel.

10 en 11/8

Esplanade de l’Archéoscope 1

Middeleeuwse groepen brengen voorstellingen en dwalen doorheen het Kasteel.

Gezelschap van de Fazanten

Beste mensen, opgelet ! Komt allen kijken naar de optocht van verschillende
middeleeuwse groepen in de straten van Bouillon.
Vertrek aan de brug van Cordemoy om 15.30u.

Optocht

zal u vermaken
met hun middeleeuwse
humoristische sketches.

Duels om 14u, 15.30u, 17u (1/2 finale), 18u (finale)

Esplanade de l’Archéoscope 1

Federatie v/d Middeleeuwse Schermkunst

Thema 2013 : DE KRUISTOCHTEN
Ere-genodigden : Het Broederschap van de
Templiers van St-Sepulcre van Chorzow (PL)

Pl. St Arnould 2 - 14.30u  —  Archéoscope 1 - 15.30u
Grand-Rue 3 - 16.30u

Pl. St Arnould 2 - 14.00u
CORTEGE - 15.30u

Grand-Rue 3 - 17.30u

Grand-Rue 3 - 14.30u
Archéoscope 1 - 16.00u
Pl. St Arnould 2 - 17.30u

Grand-Rue 3 - 14.00u
Pl. St Arnould 2 - 15.30u
Archéoscope 1 - 17.00u

In een middeleeuws kamp, stellen
de Tempeliers van Franchimont
hun ambachtelijk werk tentoon
(maliënkolder, kettingen,middel-
eeuws juk, aalmoezenieren…).

de Tempeliers van het Graafschap
van Franchimont


