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Middeleeuws feest van Bouillon
Van zaterdag 13 augustus 2022 tot zondag 14 augustus 2022.

Esplanade Godefroy
Bouillon
Contact: +32 61 46 62 57
WBT - David Samyn

https://www.bouilloninitiative.be/fete-medievale
Dompel je onder in de middeleeuwen en maak een reis in de tijd!

Kampen en een stoet
Vlak voor het kasteel vind je gedurende een twintigtal
gereconstrueerde historische kampen uit de middeleeuwen.
Enkele vakmannen (smit, smelter, pottenbakker, bakker, ...) zullen
je in de aanwezige kampen hun knowhow voorstellen.

Programma
Je zal de mogelijkheid hebben om kennis te maken met het
kruisboogschieten en om sketches bij te wonen. Een kleurrijke
stoet vertrekt in de loop van de namiddag waarin de minstreels
de ridders, strijders en Vikings muzikaal begeleiden.
Gedurende die tijd zullen in het kasteel en zijn omgeving

verschillende spektakelstukken en activiteiten plaatsvinden.

Festijn en vuurwerk
's Avonds gaan de festiviteiten door binnen de kasteelmuren. Kom
naar het middeleeuws Festijn en proef er van verschillende
gerechten in een feestelijke sfeer typisch voor de middeleeuwen.
Vervolgens kan je een fantastisch concert bijwonen dat gevolgd
wordt door het traditionele vuurwerk.
Ook je kinderen worden niet vergeten: ze kunnen tot ridder
geslagen worden op de Esplanade de l'Archéoscope en er een
middeleeuws hoenderhof bezoeken. En dan kunnen ze ook nog
een toertje doen op de pony's rond de Semois.

Praktisch
De toegang tot het middeleeuwse kamp en de middeleeuwse
markt en de rondtrekkende animaties zijn gratis. De toegang tot
het fort is betalend.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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