
Program for
børnegilde 

Hjertelig velkommen til
Hertug Hans Festivals store
børnegilde i Damparken i
anledning af hertug Hans

den Ældres 500 års
fødselsdag den 29. juni

2021. 
På grund af corona var vi i
2021 desværre nødt til at
flytte gildet til i år - den

3.juni. 
Men nu tør vi, og nu skal der  
så også fejres. Vi glæder os
rigtig meget til at se jer alle. 

Vi begynder

klokken 9 og

slutter klo
kken 14

Tak til

Kære børn og voksne

Børnegildet er støttet af
 

Haderslev Kommune, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Spar Nord Fonden,

Nordea Fonden, samt Det Schaumannske Familiefond
 

Arrangør: Hertug Hans Festival
www.hertughansfestival.dk

 

Hertug Hans Festival
fredag den 3. juni 2022
i Damparken Haderslev  

Her kan I få et indblik
i, hvad I kan opleve.

 
I år kan I selv vælge
til eller fra - det vil

sige, I skal selv
beslutte, hvad I vil

opleve - og hvornår.
 

Ved enkelte af
programpunkterne er
der begrænset plads,
men måske kan I så

komme forbi senere. 
 

Hele programmet og
yderligere

oplysninger kan
findes på

hertughansfestival.dk 



Program
9.00: 
Hertug Hans den Ældre og dronning Dorothea 
ankommer og åbner festlighederne

9.00: 
Markedsboderne åbner. 

9.00-14.00: 
Hele pladsen: Tag på opdagelse og mød blandt andre Stylte Signe,
vægterne og Ridder Martin og hans svende samt dygtige formidlere af
håndværk og færdigheder fra middelalderen og renæssancen.

9.15, 10.15 og 11.15 - samme forestilling alle tre tidspunkter 
Rosenhaven: Mester Peder & Ildknægten - gøgl, teater og hatte i 
forestillinger, der tager udgangspunkt i middelalderlige sagn, myter 
og overtro.  Læs mere på hjemmesiden.

Ved kanalen: Terra Magica - Prinsessen og trubaduren 
fortæller og spiller eventyr, danser og spreder højt humør. Læs mere på
hjemmesiden.

Rosenhaven: Jubel - middelaldermusik med rekonstruerede 
instrumenter fra perioden.

Ved Legepladsen legelyst: Virelai - middelaldermusik med
rekonstruerede instrumenter fra perioden. Læs mere på hjemmesiden

Overfor taffelteltet: Jagt i renæssancen: Torben Elmedal og
broholmerhunden Odin fortæller om dengang hertug Hans og hans familie
gik på jagt med hund (Begrænset plads).

Ridderturneringspladsen: Mød Ilddrengene - Anton og Frederik.

13.00:
Ridderturneringspladsen: Kåring af vinderne af
våbenskjoldkonkurrencen.

13.10: 
Ridderturneringspladsen: Ridderturnering med ilddrengene.   

                                     Se mere på www.hertughansfestival.dk 



Også værd
 at vide 

Ankomst og afgang: Til fods
gennem indgangene ved
Borgervænget eller fra

stierne langs
Omkørselsvejen.

 
Busparkering: Ikke muligt

ved Damparken
 

Toiletter: Findes på pladsen
og ved kiosk samt

legeplads.
 

Påklædning: Efter vejret -
der er kun begrænset

mulighed for at komme i
tørvejr.

 
 

I Hertug Hans

Festiva
l glæder vi

os til
 at se

 jer!

Spring ind i

middelalderen
 
 

Kom som I er eller hop tilbage i middelalderen og klæd jer ud
som prinsesser, riddere, tiggere, gøglere eller lurendrejere. Et

fastelavnskostume, en kappe, en stor skjorte, et bælte, vest
eller hat kan gøre det endnu mere sjovt at møde hertug Hans

og dronning Dorothea. 
 

Uanset hvad glæder vi os til at se jer
 

www.hertughansfestival.dk

 

Praktiske ting 

Der er mulighed for
at købe mad på det
historiske marked,

men børn og
voksne er også

velkommen ti l selv
at tage madpakke

med.  
 

Det samme gælder
drikkelse. 

 
Det er de enkelte

lærere, der er
ansvarlige for,
hvad børn og

voksne oplever ved
børnegildet og

hvornår.
 

 Hertug Hans
Festival sørger for
skiltning og hjælp
på pladsen, hvis

der er spørgsmål.  


