
Dom Kultury w Łęczycy

11.00-12.30   Warsztaty tańca ludowego z kapelą 
                      „Gęsty kożuch kurzu”
11.00-12.00   Poczęstunek regionalny

12.00-21.30   Punkt gastronomiczny na dziedzińcu zamkowym 
                      serwujący potrawy kuchni regionalnej i staropolskiej
15.00-20.00   Artystyczno-historyczne działania interaktywne

Obóz łuczników i artylerii burgundzkiej, a w nim: sceny z życia obozowego, pokazy 

i warsztaty produkcji łuków, strzał oraz robienia kolczug rycerskich, ekspozycja broni 

i sprzętu bojowego, pogadanki tematyczne - Bractwo Św. Jerzego.

Przymierzalnia strojów historycznych od średniowiecza do XVIII wieku, pogadanki 

i konsultacje z wykonawcami strojów - Pracownia krawiectwa artystycznego HBJ.

Wystawa kopii instrumentów muzycznych średniowiecznej Europy, pogadanki 

tematyczne (pomiędzy koncertami i warsztatami) - zespół muzyczny „Tryzna”.

Nasza sarmacka gęba, czyli mixerowe portrety przodków (plansze wielkoformatowe 

z otworami na twarz i reprodukcjami portretów sarmackich ze zbiorów Muzeum 

w Łęczycy do samodzielnego wykonania portretu przy pomocy aparatu fotograficznego). 

15.00-17.00  Zabawy średniowieczne dla dzieci i dorosłych

Atrakcje charakterystyczne dla festynów średniowiecznych. Tor łuczniczy 

(możliwość strzelania z łuku do tarczy), rzut oszczepem do celu (drewniany pieniek), 

narty wieloosobowe (zabawa dla sześciu osób polegająca na jak najszybszym 

pokonaniu odcinka przez dwie grupy mające „narty”, czyli deski z luźnymi zaczepami 

na stopy. Zdejmowanie pierścieni kopią przez „jeźdźca” siedzącego na wózku 

ciągnionym przez jedną lub dwie osoby. Zabawa nawiązująca do konnych turniejów 

rycerskich - Bractwo Św. Jerzego i pracownicy Muzeum w Łęczycy.

15.00-15.15   Pokazy strzelania z kopii średniowiecznej 

                      broni palnej 

15.20-15.35   Muzyka średniowieczna i „celtycka” w wykonaniu 

                      zespołu „Tryzna” 

15.40-16.15   Warsztaty tańca z zespołem „Tryzna”

16.20-16.50   Warsztaty budowy średniowiecznych instrumentów 

                      muzycznych z zespołem „Tryzna” 

17.00-17.15   Pokazy strzelania z łuków angielskich 

17.20-17.35   Muzyka średniowieczna i „celtycka” w wykonaniu 

                      zespołu „Tryzna”

17.40-18.10   Warsztaty budowy średniowiecznych instrumentów 

                      muzycznych z zespołem „Tryzna”

18.00-19.00   Zabawy średniowieczne dla dzieci i dorosłych

18.45-19.00   Muzyka średniowieczna i „celtycka” w wykonaniu 

                      zespołu „Tryzna” 

19.00-19.15     ANIMAGIA - korowód teatralny

19.05-19.20     Pokazy strzelania z kopii średniowiecznej broni palnej 

                        na dziedzińcu zamkowym

19.25-20.00     Warsztaty tańca zakończone koncertem z zespołem „Tryzna” 

                        i wspólną zabawą taneczną przy muzyce 

                       „celtycko-średniowiecznej”

21.30              Zamek Królewski w Łęczycy:

                       Występ teatru ANIMAGIA  „Dwie Panny”     

                       Spektakl światła i dźwięku - zakończenie Mixera w Łęczycy 

                       (pokaz laserowy, występ skrzypaczki Agnes)
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Łęczyca
Zamek KrólewskiŁęczyca 

scena przed budynkiem 
Starostwa Powiatowego

Łęczycka Zagroda Chłopska
Kwiatkówek11.11-11.30   Parada Rajców Miejskich 

                     przed łęczyckim Ratuszem

11.30-11.45   Uroczyste odsłonięcie Murala 

                     z okazji 95-lecia 

                     Województwa Łódzkiego 

12.00-12.20  Oficjalne powitanie na scenie 

                    (scena przed budynkiem 

                     Starostwa), 

                     otwarcie części wystawienniczej

12.30-13.15   Pokaz tłoczenia oleju
12.30-18.30   Pokazy: pieczenie chleba, toczenie garnków
14.30-15.15   Pokaz tłoczenia oleju 
 15.30   Pokaz ustawiania wiatraka pod wiatr 
16.00-17.00   Poczęstunek regionalny
16.00-18.00   Pokaz kowalstwa

Łęczyca

12.00-19.00   Zwiedzanie ekspozycji muzealnych Zamku w Łęczycy
Wystawy stałe:

Dom Nowy: Pradzieje regionu łęczyckiego, Łęczyca we wczesnym średniowieczu,

Wyposażenie dworów szlacheckich w regionie łęczyckim (m.in. portrety, meble),

Wyposażenie domów wiejskich w regionie łęczyckim oraz łęczycki strój ludowy,

Legendy o diable Borucie w rzeźbie ludowej.

Wystawy czasowe:

Prochownia, I piętro: Łęczyckie cechy rzemieślnicze od XIX do I połowy XX wieku.

Sala recepcyjna Domu Nowego: Tańce, hulanki, swawole... Motywy 

muzyczno-taneczne w łęczyckiej rzeźbie ludowej.

Wieża szlachecka: Drzewo życia (instalacja artystyczna prof. Doroty Sak ASP Łódź).

O wystawach opowiadać będą pracownicy merytoryczni Muzeum w Łęczycy:

Anna Dłużewska-Sobczak, Patrycja Zasadzka, Tomasz Kucharczyk, Andrzej Bourcki.

12.20-12.30   Przedstawienie programu imprez 

                      wraz z aktywnościami w Zamku,

                      Więzieniu, Domu Kultury, Kwiatkówku 

                      i Tumie

12.30-13.00  Młodzi Managerowie Kultury: 

                     Jimi Jim & Majki & Muti 

                     (beatbox&hip-hop), 

                     Krzysztof Socha

13.00-13.30  Mały Inżynier (pokazy chemiczne)

13.30-14.30  Usłyszeć Region (przegląd twórczości 

                     zespołów ludowych):

13.30-13.45  Świniczanki

13.45-14.00  Witaszewiacy

14.00-14.15  Daszynianki

14.15-14.30  Tumiacy

14.30-15.00  Re-use thinking - pokaz recyclingowej 

                     sztuki użytkowej

15.00-16.30  Ludowa Współczesność cz. 1 

                     (przegląd twórczości młodzieżowych 

                     zespołów z regionu): Kapela Łęczycka, 

                     Marysie i Jaśki z Łyncyckigo, 

                     zespół wokalno-instrumentalny 

                     Pierożki, Paulina Nowakowska, 

                    Martyna Drzewiecka, 

                    Małgorzata Brzostowicz 

                    z grupą taneczną FIREFLY:

15.00-15.30  Kapela Łęczycka

15.30-15.45  Marysie i Jaśki z Łyncyckigo - scena

15.45-16.00   Zespół wokalno-instrumentalny Pierożki

16.00-16.15   Paulina Nowakowska

16.15-16.30   Martyna Drzewiecka

16.30-17.00   Quiz o regionie

17.00-18.30   Ludowa Współczesność cz. 2 

                      (przegląd twórczości młodzieżowych 

                      zespołów z regionu):

                      Dzieci Kazimierza, SOONER, 

                      Cutfinger, zespół jazzowy z Radomska

17.00-17.20   Dzieci Kazimierza

17.30-17.45   Cutfinger

17.45-17.50  Klub Palanciarzy z Grabowa 

17.50-18.05  SOONER

18.05-18.15   Grupa pod gruszą - Noc Świętojańska

18.15-18.30   Vena i Tony - zespół jazzowy z Radomska

19.00             Zakończenie działań scenicznych 

                      i zamknięcie strefy wystawiennicznej

14.00-14.30  Międzynarodowy Plener Malarski „Łęczyckie Latem Malowane” - wernisaż wystawy
poplenerowej

Archikolegiata w Tumie

Wystawa „VERITAS” autorstwa Doroty Sak

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE


	Strona 1

