XXII FESTYN ARCHEOLOGICZNY
17 – 25.09.2016 r., w godzinach 1000-1700 , weekendy 1000-1800
„Biskupin Archeo – fashion week”
17.09.2016 r. Sobota
10:00
Otwarcie Festynu
10:30
Otwarcie wystawy czasowej w pawilonie muzealnym
„Biskupin Archeo – fashion week” – pokazy scena główna:
10:30 – 11:00
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
11:00
Pokaz mody pradziejowej od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza
11:30 – 12:00
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
12:00
Pokaz mody śródziemnomorskiej
12:30
Koncert zespołu „Remdih”
13:00
Pokaz mody ludów Barbaricum
13:30
Specjalny konkurs z udziałem publiczności
14:00
Pokaz mody wczesnośredniowiecznej
14:30
Inscenizacja chrztu Mieszka I i walki przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
15:00
Pokaz mody od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych („Belriguardo”)
15:30
Koncert zespołu „Percival”
16:00
„Krótka historia żupana i jego pana” – spektakl taneczno-teatralny („Belriguardo”)
16:30 – 17:00
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
17:00 – 17:30
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncerty w wiosce wczesnopiastowskiej:
11:00
Koncert zespołu „Percival”
14:30
Koncert zespołu „Remdih”
Wykłady - pawilon muzealny
12:00
„Filcowy zawrót głowy – o filcowych okryciach głowy na przestrzeni stuleci” – prelekcja –
Karolina Krueger
13:00
„Moda rycerska od XIII do XV wieku” – prelekcja – Daniel Dawidowicz
14:00
Prezentacja stroju bałtyjskiego – Evaldas Babenskas
15:00
„Konserwacja, interpretacja i rekonstrukcje – zagadnienia związane z problematyką wyrobów
włókienniczych” – prelekcja – prof. Małgorzata Grupa
Pokazy, prezentacje
11:00
„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
11:00
Pokaz przędzenia nitki
11:30
„Z czego szyto i co noszono w mezolicie” – pokaz i opowieść
12:00
Pokaz wykonywania szklanych paciorków
12:30
Jak i co robiono z filcu
12:30
Jak powstawały materiały
12:30
„Z czego szyto i co noszono w neolicie” – pokaz i opowieść
13:00
„Z czego szyto i co noszono we wczesnym średniowieczu” – pokaz i opowieść
13:00
Historia tkaniny drukowanej
13:30
Jak i z czego powstawały ozdoby neolityczne
13:30
„Wczesnośredniowieczne ozdoby z brązu i srebra oraz metody ich wykonywania” – pokaz i
opowieść” – PilarArt
13:30
„Z czego szyto i co noszono we wczesnej epoce żelaza” – pokaz i opowieść
14:00
Pokaz tkania krajek
14:30
Pokaz farbowania tkanin
15:00
Pokaz wykuwania zapinki żelaznej
15:30
„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
15:30
Garbowanie skór
16:00
Pokaz wykonywania elementów strojów ściegiem igłowym
16:00
Szycie ubrań ze skóry
Konkursy:
12:00
13:00
14:00
15:00

-

Pokazy towarzyszące:
10:00 – 16:00
11:00
11:30
11:30
12:30
13:00
13:00
15:00
-

Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs tkacki dla dzieci
Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs farbiarski dla dzieci

Pokaz warzenia piwa
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz rozpalania ognia za pomocą krzesiwa
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Odlewanie siekierki tulejkowatej do formy brązowej
Pokaz łucznictwa węgierskiego
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania

18.09.2016 r. Niedziela
„Biskupin Archeo – fashion week” – pokazy scena główna:
10:30 – 11:00
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
11:00
Pokaz mody pradziejowej od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza
11:30 – 12:00
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
12:00
Pokaz mody śródziemnomorskiej
12:30
Koncert zespołu „Remdih”
13:00
Pokaz mody ludów Barbaricum
13:30
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą rekonstrukcję stroju historycznego „między epokami”
14:00
Pokaz mody wczesnośredniowiecznej
14:30
Inscenizacja chrztu Mieszka I i walki przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
15:00
Pokaz mody od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych („Belriguardo”)
15:30
Koncert zespołu „Percival”
16:00
„Krótka historia żupana i jego pana” – spektakl taneczno-teatralny („Belriguardo”)
16:30 – 17:00
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
17:00 – 17:30
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncerty w wiosce wczesnopiastowskiej:
11:00
Koncert zespołu „Percival”
14:30
Koncert zespołu „Remdih”
Wykłady w pawilonie muzealnym
12:00
Prezentacja stroju bałtyjskiego – Aleksis Łuchtanas
13:00
„Od podszewki, czyli od odzieży i modzie z punktu widzenia rozwoju technik włókienniczych” –
prelekcja – dr Agata Ulanowska
14:00
„Białogłowa, czyli o damskich nakryciach głowy” – prelekcja – Daniel Dawidowicz
15:00
„Konserwacja, interpretacja i rekonstrukcje – zagadnienia związane z problematyką wyrobów
włókienniczych” – prelekcja – prof. Małgorzata Grupa
Pokazy, prezentacje
11:00
11:00
11:30
12:00
12:30
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00

-

„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Pokaz przędzenia nitki
„Z czego szyto i co noszono w mezolicie” – pokaz i opowieść
Pokaz wykonywania szklanych paciorków
Jak i co robiono z filcu
Jak powstawały materiały
„Z czego szyto i co noszono w neolicie” – pokaz i opowieść
„Z czego szyto i co noszono we wczesnym średniowieczu” – pokaz i opowieść
Historia tkaniny drukowanej
Jak i z czego powstawały ozdoby neolityczne
„Wczesnośredniowieczne ozdoby z brązu i srebra oraz metody ich wykonywania” – pokaz i
opowieść” – PilarArt
„Z czego szyto i co noszono we wczesnej epoce żelaza” – pokaz i opowieść
Pokaz tkania krajek
Pokaz farbowania tkanin
Pokaz wykuwania zapinki żelaznej
„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Garbowanie skór
Pokaz wykonywania elementów strojów ściegiem igłowym
Szycie ubrań ze skóry

Konkursy:
12:00
13:00
14:00
15:00

-

Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci na najładniejszą ozdobę
Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci na najładniejszą sakiewkę skórzaną

Pokazy towarzyszące:
10:00 – 16:00
11:00
11:30
11:30
12:30
13:00
13:00
14:00-16:00
15:00
15:00
-

Pokaz warzenia piwa
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz rozpalania ognia za pomocą krzesiwa
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Emaliowanie komórkowe zawieszki z brązu
Pokaz łucznictwa węgierskiego
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Rozbicie dymarki (na kraalu)
Pokaz otwarcia zestawu naczyń ze świeżo wydestylowanym dziegciem
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania

19.09.2016 r. Poniedziałek
Dzień dla niepełnosprawnych
„Biskupin Archeo – fashion week” – pokazy scena główna:
10:00
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
10:30
Pokaz mody pradziejowej od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza
11:00
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
11:30
Pokaz mody śródziemnomorskiej
12:00
Koncert zespołu „Percival”
12:30
Pokaz mody ludów Barbaricum
13:00
„Krótka historia żupana i jego pana” – spektakl taneczno-teatralny („Belriguardo”)
13:30
Pokaz mody wczesnośredniowiecznej
14:00
Inscenizacja chrztu Mieszka I i walki przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
14:30
Pokaz mody od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych („Belriguardo”)
15:00
Koncert zespołu „Remdih”
15:30
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
16:00
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncerty w wiosce wczesnopiastowskiej:
11:30
Koncert zespołu „Remdih”
14:30
Koncert zespołu „Percival”
Pokazy, prezentacje
11:00
11:00
11:30
12:00
12:00
12:30
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00

-

„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Pokaz przędzenia nitki
„Z czego szyto i co noszono w mezolicie” – pokaz i opowieść
Pokaz wykonywania szklanych paciorków
Historia tkaniny drukowanej
Jak i co robiono z filcu
Jak powstawały materiały
„Z czego szyto i co noszono w neolicie” – pokaz i opowieść
„Z czego szyto i co noszono we wczesnym średniowieczu” – pokaz i opowieść
„Fanaberie mody, czyli bez czego średniowieczny człowiek mógł się obejść, ale nie chciał” –
prelekcja – Daniel Dawidowicz
Jak i z czego powstawały ozdoby neolityczne
Buty we wczesnym średniowieczu
„Z czego szyto i co noszono we wczesnej epoce żelaza” – pokaz i opowieść
Pokaz tkania krajek
Pokaz farbowania tkanin
Pokaz wykuwania zapinki żelaznej
„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Garbowanie skór
Pokaz wykonywania elementów strojów ściegiem igłowym
Szycie ubrań ze skóry

Konkursy:
11:00
12:00
13:00
14:00

-

Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci „Mały projektant dawnej mody”
Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci na najładniejszy paciorek

Pokazy towarzyszące:
10:00 – 16:00
11:00
11:30
11:30
12:30
13:00
15:00
-

Pokaz warzenia piwa
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz rozpalania ognia za pomocą krzesiwa
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Wykonanie bransolety metodą kucia
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania

20.09.2016 r. Wtorek
„Biskupin Archeo – fashion week” – pokazy scena główna:
10:00
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
10:30
Pokaz mody pradziejowej od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza
11:00
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
11:30
Pokaz mody śródziemnomorskiej
12:00
Koncert zespołu „Percival”
12:30
Pokaz mody ludów Barbaricum
13:00
„Krótka historia żupana i jego pana” – spektakl taneczno-teatralny („Belriguardo”)
13:30
Pokaz mody wczesnośredniowiecznej
14:00
Inscenizacja chrztu Mieszka I i walki przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
14:30
Pokaz mody od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych („Belriguardo”)
15:00
Koncert zespołu „Remdih”
15:30
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
16:00
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncerty w wiosce wczesnopiastowskiej:
11:30
Koncert zespołu „Remdih”
14:30
Koncert zespołu „Percival”
Pokazy, prezentacje
11:00
11:00
11:30
12:00
12:00
12:30
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
-

„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Pokaz przędzenia nitki
„Z czego szyto i co noszono w mezolicie” – pokaz i opowieść
Pokaz wykonywania szklanych paciorków
Historia tkaniny drukowanej
Jak i co robiono z filcu
Jak powstawały materiały
„Z czego szyto i co noszono w neolicie” – pokaz i opowieść
„Z czego szyto i co noszono we wczesnym średniowieczu” – pokaz i opowieść
„Moda rycerska od XIII do XV wieku” – prelekcja – Daniel Dawidowicz
Jak i z czego powstawały ozdoby neolityczne
Buty we wczesnym średniowieczu
„Z czego szyto i co noszono we wczesnej epoce żelaza” – pokaz i opowieść
Pokaz tkania krajek
Pokaz farbowania tkanin
Pokaz wykuwania zapinki żelaznej
„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Garbowanie skór
Pokaz wykonywania elementów strojów ściegiem igłowym
Szycie ubrań ze skóry

Konkursy:
11:00
12:00
13:00
14:00

Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs fryzjerski dla dzieci
Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci na najładniejszy makijaż mezolityczny

-

Pokazy towarzyszące:
10:00 – 16:00
11:00
11:30
11:30
12:30
13:00
15:00
15:00
-

Pokaz warzenia piwa
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz rozpalania ognia za pomocą krzesiwa
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Wypełnianie formy brązem metodą na wosk tracony
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz otwarcia zestawu naczyń ze świeżo wydestylowanym dziegciem
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania

Środa

21.09.2016 r.

„Biskupin Archeo – fashion week” – pokazy scena główna:
10:00
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
10:30
Pokaz mody pradziejowej od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza
11:00
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
11:30
Pokaz mody śródziemnomorskiej
12:00
Koncert zespołu „Percival”
12:30
Pokaz mody ludów Barbaricum
13:00
„Krótka historia żupana i jego pana” – spektakl taneczno-teatralny („Belriguardo”)
13:30
Pokaz mody wczesnośredniowiecznej
14:00
Inscenizacja chrztu Mieszka I i walki przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
14:30
Pokaz mody od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych („Belriguardo”)
15:00
Koncert zespołu „Remdih”
15:30
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
16:00
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncerty w wiosce wczesnopiastowskiej:
11:30
Koncert zespołu „Remdih”
14:30
Koncert zespołu „Percival”
Pokazy, prezentacje
11:00
11:00
11:30
12:00
12:00
12:30
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
-

„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Pokaz przędzenia nitki
„Z czego szyto i co noszono w mezolicie” – pokaz i opowieść
Pokaz wykonywania szklanych paciorków
Historia tkaniny drukowanej
Jak i co robiono z filcu
Jak powstawały materiały
„Z czego szyto i co noszono w neolicie” – pokaz i opowieść
„Z czego szyto i co noszono we wczesnym średniowieczu” – pokaz i opowieść
„Białogłowa, czyli o damskich nakryciach głowy” – prelekcja – Daniel Dawidowicz
Jak i z czego powstawały ozdoby neolityczne
Buty we wczesnym średniowieczu
„Z czego szyto i co noszono we wczesnej epoce żelaza” – pokaz i opowieść
Pokaz tkania krajek
Pokaz farbowania tkanin
Pokaz wykuwania zapinki żelaznej
„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Garbowanie skór
Pokaz wykonywania elementów strojów ściegiem igłowym
Szycie ubrań ze skóry

Konkursy:
11:00
12:00
13:00
14:00

Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci na najładniejszą ozdobę z filcu
Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci na najładniejszy naszyjnik neolityczny

-

Pokazy towarzyszące:
10:00 – 16:00
11:00
11:30
11:30
12:30
13:00
14:00-16:00
15:00
-

Pokaz warzenia piwa
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz rozpalania ognia za pomocą krzesiwa
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Odlewanie siekierki tulejkowatej do formy brązowej
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Rozbicie dymarki (na kraalu)
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania

22.09.2016 r.

Czwartek

„Biskupin Archeo – fashion week” – pokazy scena główna:
10:00
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
10:30
Pokaz mody pradziejowej od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza
11:00
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
11:30
Pokaz mody śródziemnomorskiej
12:00
Koncert zespołu „Percival”
12:30
Pokaz mody ludów Barbaricum
13:00
„Krótka historia żupana i jego pana” – spektakl taneczno-teatralny („Belriguardo”)
13:30
Pokaz mody wczesnośredniowiecznej
14:00
Inscenizacja chrztu Mieszka I i walki przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
14:30
Pokaz mody od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych („Belriguardo”)
15:00
Koncert zespołu „Remdih”
15:30
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
16:00
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncerty w wiosce wczesnopiastowskiej:
11:30
Koncert zespołu „Remdih”
14:30
Koncert zespołu „Percival”
Pokazy, prezentacje
11:00
11:00
11:30
12:00
12:00
12:30
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00

-

„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Pokaz przędzenia nitki
„Z czego szyto i co noszono w mezolicie” – pokaz i opowieść
Pokaz wykonywania szklanych paciorków
Historia tkaniny drukowanej
Jak i co robiono z filcu
Jak powstawały materiały
„Z czego szyto i co noszono w neolicie” – pokaz i opowieść
„Z czego szyto i co noszono we wczesnym średniowieczu” – pokaz i opowieść
„Fanaberie mody, czyli bez czego średniowieczny człowiek mógł się obejść, ale nie chciał” –
prelekcja – Daniel Dawidowicz
Jak i z czego powstawały ozdoby neolityczne
Buty we wczesnym średniowieczu
„Z czego szyto i co noszono we wczesnej epoce żelaza” – pokaz i opowieść
Pokaz tkania krajek
Pokaz farbowania tkanin
Pokaz wykuwania zapinki żelaznej
„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Garbowanie skór
Pokaz wykonywania elementów strojów ściegiem igłowym
Szycie ubrań ze skóry

Konkursy:
11:00
12:00
13:00
14:00

-

Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs tkacki dla dzieci
Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs farbiarski dla dzieci

Pokazy towarzyszące:
10:00 – 16:00
11:00
11:30
11:30
12:30
13:00
15:00
15:00
-

Pokaz warzenia piwa
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz rozpalania ognia za pomocą krzesiwa
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Emaliowanie komórkowe zawieszek z brązu
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz otwarcia zestawu naczyń ze świeżo wydestylowanym dziegciem
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania

23.09.2016 r.

Piątek

„Biskupin Archeo – fashion week” – pokazy scena główna:
10:00
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
10:30
Pokaz mody pradziejowej od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza
11:00
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
11:30
Pokaz mody śródziemnomorskiej
12:00
Koncert zespołu „Percival”
12:30
Pokaz mody ludów Barbaricum
13:00
„Krótka historia żupana i jego pana” – spektakl taneczno-teatralny („Belriguardo”)
13:30
Pokaz mody wczesnośredniowiecznej
14:00
Inscenizacja chrztu Mieszka I i walki przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
14:30
Pokaz mody od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych („Belriguardo”)
15:00
Koncert zespołu „Remdih”
15:30
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
16:00
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncerty w wiosce wczesnopiastowskiej:
11:30
Koncert zespołu „Remdih”
14:30
Koncert zespołu „Percival”
Pokazy, prezentacje
11:00
11:00
11:30
12:00
12:00
12:30
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
-

„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Pokaz przędzenia nitki
„Z czego szyto i co noszono w mezolicie” – pokaz i opowieść
Pokaz wykonywania szklanych paciorków
Historia tkaniny drukowanej
Jak i co robiono z filcu
Jak powstawały materiały
„Z czego szyto i co noszono w neolicie” – pokaz i opowieść
„Z czego szyto i co noszono we wczesnym średniowieczu” – pokaz i opowieść
„Moda rycerska od XIII do XV wieku” – prelekcja – Daniel Dawidowicz
Jak i z czego powstawały ozdoby neolityczne
Buty we wczesnym średniowieczu
„Z czego szyto i co noszono we wczesnej epoce żelaza” – pokaz i opowieść
Pokaz tkania krajek
Pokaz farbowania tkanin
Pokaz wykuwania zapinki żelaznej
„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Garbowanie skór
Pokaz wykonywania elementów strojów ściegiem igłowym
Szycie ubrań ze skóry

Konkursy:
11:00
12:00
13:00
14:00

Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci na najładniejszą ozdobę
Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci na najładniejszą sakiewkę skórzaną

-

Pokazy towarzyszące:
10:00 – 16:00
11:00
11:30
11:30
12:30
13:00
14:00-16:00
15:00
-

Pokaz warzenia piwa
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz rozpalania ognia za pomocą krzesiwa
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Wykonanie bransolety metodą kucia
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Rozbicie dymarki (na kraalu)
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania

24.09.2016 r.

Sobota

„Biskupin Archeo – fashion week” – pokazy scena główna:
10:30 – 11:00
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
11:00
Pokaz mody pradziejowej od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza
11:30 – 12:00
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
12:00
Pokaz mody śródziemnomorskiej
12:30
Koncert zespołu „Imbridus”
13:00
Pokaz mody ludów Barbaricum
13:30
Koncert zespołu „Remdih”
14:00
Pokaz mody wczesnośredniowiecznej
14:30
Inscenizacja chrztu Mieszka I i walki przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
15:00
Pokaz mody od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych („Belriguardo”)
15:30
Koncert zespołu „Dziwoludy”
16:00
„Krótka historia żupana i jego pana” – spektakl taneczno-teatralny („Belriguardo”)
16:30 – 17:00
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
17:00 – 17:30
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncerty w wiosce wczesnopiastowskiej:
11:00
Koncert zespołu „Remdih”
14:30
Koncert zespołu „Imbridus”
Wykłady - pawilon muzealny
13:00
„Tatuaże okiem archeologa” – prelekcja – Klaudyna Trawińska
14:00
Prezentacja stroju bałtyjskiego – Evaldas Babenskas
15:00
„Białogłowa, czyli o damskich nakryciach głowy” – prelekcja – Daniel Dawidowicz
Pokazy, prezentacje
11:00
11:00
11:30
12:00
12:30
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00

-

„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Pokaz przędzenia nitki
„Z czego szyto i co noszono w mezolicie” – pokaz i opowieść
Jak i co robiono z filcu
Pokaz wykonywania szklanych paciorków
Jak powstawały materiały
„Z czego szyto i co noszono w neolicie” – pokaz i opowieść
„Z czego szyto i co noszono we wczesnym średniowieczu” – pokaz i opowieść
Historia tkaniny drukowanej
Jak i z czego powstawały ozdoby neolityczne
„Wczesnośredniowieczne ozdoby z brązu i srebra oraz metody ich wykonywania” – pokaz i
opowieść” – PilarArt
„Z czego szyto i co noszono we wczesnej epoce żelaza” – pokaz i opowieść
Pokaz tkania krajek
Pokaz farbowania tkanin
Pokaz wykuwania zapinki żelaznej
„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Garbowanie skór
Pokaz wykonywania elementów strojów ściegiem igłowym
Szycie ubrań ze skóry

Konkursy:
12:00
13:00
14:00
15:00

-

Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci „Mały projektant dawnej mody”
Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci na najładniejszy paciorek

Pokazy towarzyszące:
10:00 – 16:00
11:00
11:30
11:30
12:30
13:00
13:00
15:00
15:00
-

Pokaz warzenia piwa
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz rozpalania ognia za pomocą krzesiwa
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Wypełnianie formy brązem metodą na wosk tracony
Pokaz łucznictwa węgierskiego
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz otwarcia zestawu naczyń ze świeżo wydestylowanym dziegciem
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania

25.09.2016 r.

Niedziela

„Biskupin Archeo – fashion week” – pokazy scena główna:
10:30 – 11:00
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
11:00
Pokaz mody pradziejowej od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza
11:30 – 12:00
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
12:00
Pokaz mody śródziemnomorskiej
12:30
Koncert zespołu „Imbridus”
13:00
Pokaz mody ludów Barbaricum
13:30
Koncert zespołu „Remdih”
14:00
Pokaz mody wczesnośredniowiecznej
14:30
Inscenizacja chrztu Mieszka I i walki przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
15:00
Pokaz mody od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych („Belriguardo”)
15:30
Koncert zespołu „Dziwoludy”
16:00
„Krótka historia żupana i jego pana” – spektakl taneczno-teatralny („Belriguardo”)
16:30 – 17:00
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
17:00 – 17:30
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncerty w wiosce wczesnopiastowskiej:
11:00
Koncert zespołu „Remdih”
12:00
Koncert zespołu „Dziwoludy”
14:30
Koncert zespołu „Imbridus”
Wykłady - pawilon muzealny
13:00
„Kolorystyka w koliach z paciorków szklanych od okresu wpływów rzymskich do wczesnego
średniowiecza - prelekcja – Marta Krzyżanowska, Mateusz Frankiewicz
14:00
Prezentacja stroju bałtyjskiego – Aleksis Łuchtanas
15:00
„Fanaberie mody, czyli bez czego średniowieczny człowiek mógł się obejść, ale nie chciał” –
prelekcja – Daniel Dawidowicz
Pokazy, prezentacje
11:00
11:00
11:30
12:00
12:30
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00

-

„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Pokaz przędzenia nitki
„Z czego szyto i co noszono w mezolicie” – pokaz i opowieść
Jak i co robiono z filcu
Pokaz wykonywania szklanych paciorków
Jak powstawały materiały
„Z czego szyto i co noszono w neolicie” – pokaz i opowieść
„Z czego szyto i co noszono we wczesnym średniowieczu” – pokaz i opowieść
Historia tkaniny drukowanej
Jak i z czego powstawały ozdoby neolityczne
„Wczesnośredniowieczne ozdoby z brązu i srebra oraz metody ich wykonywania” – pokaz i
opowieść” – PilarArt
„Z czego szyto i co noszono we wczesnej epoce żelaza” – pokaz i opowieść
Pokaz tkania krajek
Pokaz farbowania tkanin
Pokaz wykuwania zapinki żelaznej
„Historia mydła” - pokaz i opowieść – Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy
Garbowanie skór
Pokaz wykonywania elementów strojów ściegiem igłowym
Szycie ubrań ze skóry

Konkursy:
12:00
13:00
14:00
15:00

-

Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs fryzjerski dla dzieci
Konkurs dla dzieci z nurkiem w tle
Konkurs dla dzieci na najładniejszy makijaż mezolityczny

Pokazy towarzyszące:
10:00 – 16:00
11:00
11:30
11:30
12:30
13:00 – 14:00
13:00
13:00
14:00-16:00
15:00
-

Pokaz warzenia piwa
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Pokaz rozpalania ognia za pomocą krzesiwa
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Odlewanie siekierki tulejkowatej do formy brązowej
Second hand – targowisko używanych strojów i dodatków
Pokaz łucznictwa węgierskiego
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania
Rozbicie dymarki (na kraalu)
Płetwonurek-archeolog i jego ekwipunek - pokazy nurkowania

Codzienne pokazy na stanowiskach w godz. 10.00-17.00, weekendy 10:00 – 18:00:
Prezentacje strojów od epoki kamienia po czasy nowożytne
„Medycyny estetycznej”
wykonywania haftu
Wyrób filcowych elementów strojów
przędzenie, tkanie
farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi
Tkanie na warsztatach tkackich, bardko, tabliczkach
wykonywanie narzędzi i ozdób z kości, rogu i poroża
wykonywanie elementów stroju ściegiem igłowym
wykonywanie ozdób z miedzi, brązu, cyny, srebra, żelaza
makijażu i fryzur greckich i rzymskich
wyrobu kosmetyków do pielęgnacji i ozdoby ciała
wyprawianie i obróbka skóry
wykonywanie butów i skórzanych części stroju
pradziejowe i wczesnośredniowieczne bursztyniarstwo
prehistoryczny makijaż i tatuaż
Szlifowanie siekier krzemiennych oraz ich używanie (czyli czym i jak ścinano drzewa w neolicie)
Śmierć i rytuał w neolicie (próby interpretacji wierzeń w epoce kamienia)
Neolityczne wrzeciona - odwiedziny w warsztacie pierwszych przędzarzy
Wykonywanie ozdób i narzędzi codziennego użytku z muszli, kości, poroża i krzemienia
starożytne techniki krzesania ognia
wykonywanie kopii paciorków szklanych
Wykonywanie i używanie narzędzi krzemiennych (przekonaj się sam jak ostre są narzędzia z kamienia)
Pokazy szycia strojów skórzanych przy pomocy kościanych igieł i szydeł
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
Pokazy wykonania dokumentacji fotograficznej pod wodą
Retronurek, czyli prezentacja stroju nurka klasycznego
Rozpoznawanie i porównywanie drewna wybranych gatunków drzew
Konserwacja drewna wykopaliskowego
Obserwacje mikroskopowe drewna archeologicznego
Prezentacje mikroskopowych powiększeń przyrostów rocznych różnych gatunków drzew
pokazy gry na instrumentach dawnych
toczenie na kole, ręczne lepienie i zdobienie naczyń glinianych
warzenie piwa
konserwacja zabytków archeologicznych
wytwarzanie narzędzi i broni z krzemienia
wykonywanie prehistorycznej broni łowieckiej
bicie monet
historia książki i prasa Gutenberga, drzeworyty, pieczęcie
strzelanie z łuku i kuszy
wytop, odlewanie przedmiotów z brązu
kompozycje roślinne
zielarstwo i wróżbiarstwo
kąpiele w balii klepkowej
przymierzanie starożytnych strojów i biżuterii
produkcja żelaza metodą dymarską
warsztaty kowalskie
bartnictwo
ciesiołka
snycerka
warsztaty garncarskie
starożytne techniki złotnicze
produkcja dziegciu i smoły drzewnej
mielenie ziarna w żarnach i wypiek podpłomyków
przygotowywanie strawy pradziejowej
prezentacja zwyczajów katowskich
powroźnictwo
kołodziejstwo
obróbka kamienia
rzeźba w drewnie
wikliniarstwo
wykonywanie przedmiotów z kory brzozowej

Organizatorzy informują, że jest to program ramowy, który w pewnym stopniu ulegnie zmianie.
Aktualny program dzienny znajdować się będzie na środkowych stronach Gazety Biskupińskiej,
którą każdy z Państwa może dostać za darmo przy zakupie biletów na festyn lub w punktach
informacyjnych na terenie rezerwatu.

Ceny biletów:
12 zł ulgowy
15 zł normalny
1 zł - osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
tel. (52) 3025055
tel./fax (52) 3025025,
www.biskupin.pl

