Termin i miejsce
Termin:
sobota, Kwiecień 27, 2019 - 13:00 do 20:00
Miejscowość:
Toruń
Numer budynku:
10-12
Kod pocztowy:
87-100
Przedrostek adresu:
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Dybowska
Powiat i gmina:
Toruń
Kategoria wydarzenia:
Megaweekend w regionie - inauguracja w naszych konstelacjach
Opis wydarzenia:
"Majówka z historią" powraca! Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa” zaprasza mieszkańców
Torunia i turystów na dziedziniec i tereny zielone wokół zamku Dybów. Jak co roku możecie
spodziewać się wielu ciekawostek, atrakcji i historycznych aktywności! Będzie to już czwarta edycja
naszej majówki. Jeśli do tej pory nie mieliście szansy skorzystać z uroków okolicy królewskiej warowni
i dobrodziejstw toruńskiego lewobrzeża, 27 kwietnia będzie jedną z najlepszych okazji! Nasze
wydarzenie to być może jedyna szansa, aby w ciągu jednego dnia ujrzeć na własne oczy ponad 1000
lat historii! To wszystko dzięki licznym grupom rekonstruktorskim, które specjalnie dla Was przybędą
z całego kraju. Wspólnie przedstawimy Wam okresy od wczesnego średniowieczna, aż do XX wieku.
Wśród atrakcji między innymi: - spektakularna bitwa wieków, - liczne inscenizacje historyczne, pokazy grup rekonstrukcji historycznej, - wielkie obozowisko historyczne, - stanowiska stałe
(łucznicze, miecza sportowego, rzutu włócznią i toporem), - huczne pokazy artyleryjskie, - gry i
zabawy historyczne, - wielobój historyczny (otwarty dla wszystkich zainteresowanych) z atrakcyjnymi
nagrodami, - stoiska gastronomiczne ze zdrową kuchnią tradycyjną, - rejsy ﬂisacze po Wiśle. Plan
godzinowy: 13:00 - rozpoczęcie majówki 13:15 – salwa artylerii 13:30 - pokaz I - wczesne
średniowiecze 14:00 - pokaz II - późne średniowiecze 14:30 - pokaz III - czasy nowożytne 15:00 –
16:30 – wielobój historyczny dla każdego i wręczenie nagród 16:30 - inscenizacja „Bitwa epok” 17:30
– pokaz IV – I wojna światowa 18.00 – pokaz V - II wojna światowa 18:30 - pokaz VI – współczesność
19:00 - pokaz artyleryjski na zakończenie "Majówki z historią" 19:30 – pokaz ﬁreshow 20:00 –
zakończenie majówki Przeprawa ﬂisacza z Bulwaru Filadelﬁjskiego: 12:30-20:00 WSTĘP OCZYWIŚCIE
DARMOWY! PRZYBYWAJCIE I BAWCIE SIĘ Z NAMI! Więcej szczegółów na wydarzeniu facebook.
Wydarzenie doﬁnansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.
Bilety:
Impreza bezpłatna

Organizator wydarzenia:
Fundacja "Zamek Dybów i Gród Nieszawa"
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze lokalnym i regionalnym
Strona internetowa wydarzenia:
http://www.dybow-nieszawa.org.pl/bez-kategorii/majowka-z-historia-2019-wydarzeni… [1]
adres strony: http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/majowka-z-historia-2019
Odnośniki
[1] http://www.dybow-nieszawa.org.pl/bez-kategorii/majowka-z-historia-2019-wydarzenie-historyczne-w-toruniu/

