Roku pána 2022 v mesiaci október - november

Hradné
zvesti

Časopis o tom čo sa na Košickom hrade
deje, udialo a bude diať...

Dvor komesa Tomáša z Perína
Oz. Castellum Cassovia - Košický hrad
Fb: Život na hradovej

web: www.kosickyhrad.sk

mail: info@kosickyhrad.sk

tel.: +421 902 460 845

Najbližší program
12. november
13:00

Turnaj sv. Alžbety

19. november
14:00

Komédia osudu

Rytierský turnaj členov Dvora komesa
Tomáša
Našu divadelnú hru zahráme na Festivale
amatérskych divadiel v Kasárniach
Kulturpark

Pravidelné stretnutia
Brigády - nedele od 10:00

Tak ako celý rok pokračujeme v brigádach do ktorých sa môžete
pripojiť aj Vy. Najbližšie brigády budú venované dokončeniu
Hrnčiarskej dielne, teda bude sa pracovať s drevom a v pláne
je aj vybudovanie pece na vypaľovanie keramiky.

Tréningy - nedele od 15:00
Tréning je rozdelený na boj zblízka, lukostreľbu a spoločné
nácviky formácií a bojových šíkov.

Čo sa udialo na našom hrade
Posledné týždne sme venovali výstavbe Hrnčiarskej
dielne...
Budova dielne je už takmer hotová a hrnčiarske vybavenie
varštatu už čaká len na dokončenie strechy a okien aby mohlo
byť presťahované kam patrí. Najťažšiu prácu máme už
za sebou, avšak celý projekt zahŕňa viac ako len samotnú
dielňu a teda oplotenie areálu, posedenie a vypaľovaciu pec.
Takže roboty je viac než dosť a nám neostáva iba veriť v
pekné počasie a hojnú účasť na nedeľných dobrovoľníckych
brigádach. Pokojne sa nechajte inšpirovať Janym alebo Karin,
ktorí sa jedného dňa zjavili a od vtedy nám v našej ušľachtilej
činnosti pomáhajú pravidelne :)

Tento projekt z verejných zdrojov podporil KSK - program
Terra Incognita a mesto Košice. Za podporu ďakujeme.

Turnaj sv. Alžbety
Pred záverom tejto sezóny sme sa rozhodli
usporiadať ešte jeden rytiersky turnaj,
tentokrát uvidíte bojovať iba rytierov a ich
zbrojnošov z družiny komesa Tomáša z Perína.
Turnaj je venovaný, okrem všetkých dám, najmä patrónke
mesta Košíc, svätej Alžbete Uhorskej. Dcére kráľa Ondreja
II., ktorá bola vzorom kresťanských ctností a celý svoj
život pomáhala chudobným a chorým. Jej sviatok pripadol
na deň jej úmrtia 17. novembra v roku 1231.

Hostiteľom turnaja bude, ako inak, komes Tomáš z Perína
so svojou manželkou. Sprevádzať Vás bude herold Ondrej
Ruzenbach. A zápoliť a biť sa pre Vaše potešenie budú
páni z dvora komesa Tomáša spolu so svojími družinníkmi.
Pán Gregor z Petroviec, pán Teodor z Kojšova a pán Stefano
Salerno z ďalekej Itálie. Bojovať sa bude mečom, kopijou, s
družinníkmi i bez nich. Jednou z disciplín bude dokonca aj
klánie trubadúrov, takže páni sa nám predstavia nielen ako
bojovníci, ale aj ako pevci.

Komédia osudu
Po úspešnej a trochu upršanej premiére našej divadelnej
prvotiny na Čiernej noci budete mať možnosť zhliadnuť
túto hru v pohodlí divadelnej sály na Festivale
amatérskych divadiel v Kasárniach Kulturparku.

Predstavenie sa venuje veľmi zaujímavej téme a to
súdnemu duelu v stredovekom Uhorsku. Tento spôsob
riešenia sporov medzi šľachtou bol u nás obľúbený
a často využívaný. V predstavení si kladieme otázky
o spravodlivosti v živote a vrtkavosti osudu... Viac
o hre si môžete prečítať v priloženom buletine a hru
si môžete prísť pozrieť do Kasární Kulturparku už
19.novembra o 14:00
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia a
mestom Košice

Ďakujeme

Sezónu sme už ofciálne uzavreli Čiernou nocou, ale predsa Vám
máme ešte, čo ponúknuť... Budeme sa tešiť ak si prídete pozrieť
Turnaj sv. Alžbety na Košický hrad alebo nás podporíte na
Festivale amatérskych divadiel v Kasárňach Kulturparku.
Dvor komesa Tomáša z Perína

Ďakujeme za podporu mestu Košice, Košickému
samosprávnemu kraju, Fondu na podporu umenia,
Mestským lesom Košice, členom nášho združenia Castellum
Cassovia a samozrejme Vám, návštevníkom Košického
hradu a fanúšikom histórie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle
+421 902 460 845 prípadne e-mailom: ondrej@kosickyhrad.sk

