
KALENDARZ IMPREZ PLENEROWYCH W KALISKIM GRODZIE PIASTÓW – 2012
Maj
1 - 2 maja 2012 r. Majówka kaliska Podczas dwóch majowych dni będziemy prezentować różne formy spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców Kalisza w pierwszej połowie XX w. Jak to dawniej bywało, tak i u nas nie
zabraknie występów muzycznych, tańców, gier i konkursów.
20 maja 2012r. Kalisz Piastowski to impreza promująca najważniejsze wydarzenia historyczne, które miały
miejsce w Kaliszu, związane ze Szlakiem Piastowskim

Czerwiec
9 - 10 czerwca 2012 r. Jarmark Archeologiczny jest jedną z najstarszych imprez historycznych w Polsce. Podczas
Jarmarku prezentowane są rzemiosła wywodzące się z pradziejów i okresu wczesnego średniowiecza (od
garncarstwa po płatnerstwo).
14 czerwca 2012 r. Warsztaty Ceramiczne i Rzemiosł Wczesnośredniowiecznych przeznaczone są dla uczniów
szkół plastycznych i osób zajmujących się rekonstrukcją historyczną.
23 - 24 czerwca 2012 r. Festiwal Słowian i Waregów Celem Festiwalu jest zaprezentowanie kultury i realiów
codziennego życia mieszkańców kaliskiego grodu, a także ludności pochodzenia skandynawskiego, której
przedstawiciele byli najemnikami w armii pierwszych Piastów.

Lipiec
14 - 15 lipca 2012 r. Weekend Celtycko - Irlandzki jest okazją do zapoznania się z kulturą jedynego
barbarzyńskiego ludu mogącego stawić czoła ówczesnym potęgom starożytnego świata - Grecji i Rzymowi.
Celtowie bo o nich mowa zamieszkiwali na przełomie er środkowy bieg Prosny na co wskazują
najnowsze wyniki badań archeologicznych. Spadkobiercami kultury celtyckiej są miedzy innymi Irlandczycy stąd
podczas Weekendu można będzie uczestniczyć w warsztatach tańca i muzyki Irlandzkiej.
21 - 22 lipca 2012 r. Weekend z Bractwem Rycerskim Ziemi Kaliskiej W ciągu dwóch dni imprezy zwiedzający
dowiedzą się jak ciężko prowadzić walkę w pełnej zbroi płytowej, skosztują potraw kuchni średniowiecznej i
wezmą udział w licznych zabawach plebejskich.

Sierpień
25 - 26 sierpnia 2012 r. Biesiada Piastowska to spotkanie z historią dzięki któremu zwiedzający mogą przenieść
się do fascynującej epoki średniowiecza, a dla organizatorów to okazja aby zaprzeczyć wielu funkcjonującym
stereotypom na temat wieków średnich. Podczas Biesiady będzie można oglądać inscenizacje widowisk
historycznych, podziwiać walki i turnieje rycerskie, a także obejrzeć pokazy tańców średniowiecznych.

Wrzesień
1 - 2 września 2012 r. Festiwal Ognia Historia gatunku ludzkiego
jest nierozerwalnie związana z ogniem - żywiołem, który fascynował i przerażał. Festiwal skupia się przede
wszystkim na okresie wczesnego średniowiecza, prezentując rzemiosła, które bez ognia nie mogłyby istnieć.
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