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jazda konnajazda konna

broń
wczesnośredniowieczna

broń
wczesnośredniowieczna

11.30-12.00

10.30-11.00
11.00

12.00

12.00-13.00
13.00
13.00-13.30
13.00

13.20
13.30-14.00
14.00
14.15-14.45

14.00
14.45
15.00
15.15
15.45
16.15

11.00-11.30

Koncert zespołu “Fidelius” (65)
Konkurs lepienia ceramiki (31)

Konkurs tańca indiańskiego,
nauka tańca, śpiewu (1)

Pokazy i nauka tańca Pow Wow (64)
Konkurs klejenia ceramiki (51)

Konkurs “Słowotwory” (65)
Pokazy stylizowanych tańców indiańskich:
taniec Niedźwiedzia, taniec Małego i Wielkiego (1)
Nauka tańców indiańskich (1)

Koncert zespołu “Fidelius” (65)
Konkurs bicia monety (40)

Prezentacje walk przy użyciu broni
wczesnośredniowiecznej (63)
Rozbicie dymarki (23)
Pokazy tańca Pow Wow (64)
Pokaz stawiania tipi (1)
Pokaz tańców irlandzkich (65)
Warsztaty taneczne dla zwiedzających (65)
Konkurs plastyczny (65)

Prezentacje walk przy użyciu broni
wczesnośredniowiecznej (63)

Pokazy tańców szkockich (65)

Program na środę
24 września

Program na środę
24 września


