


PROGRAM la Scenă: 

VINERI 10 septembrie 2021 

17,00 – Deschiderea oficială a evenimentului; 

- Discursuri oficialități; 

- Parada medievală, prin centrul Orașului Ghimbav. 
17,30 – Dansuri medievale; 

17,45 – Spectacolul „Regele și Înțeleptul” – Teatru cu tâlc pentru toată 

familia; 

18,30 – Recital ALMA TRIO (flaut, vioară și violoncel); 

19,15 – Recital de muzică Folk GRUPUL VOCELIS; 

20,00 – Recital WEEKEND GRUP; 

20,45 – Spectacol de jonglerii cu foc HYPNOSIS FIRE Show; 

21,00 – Recital de muzică medievală HUNIADI CANTORES; 

21,45 – Concert Trupa COCO. 

SÂMBĂTĂ 11 septembrie 2021 

14,00 – Muzică DJ; 

16,00 – Spectacolul „Probele micilor mercenari” – moment pentru cei mici (un 

spectacol interactiv menit să le prezinte celor mici câteva momente din 

antrenamentul mercenarilor, oferind șansa tinerilor artiști să își dovedească 

puterea și curajul într-o competiție directă cu Mercenarii din Asserculis); 

16,45 – Dansuri medievale; 

17,00 – Ansamblul săsesc DIE KNOSPE aus ROSENAU – Junior; 

17,30 – Spectacolul „O zi din viața mercenarilor” – moment pentru cei mici și 

pentru părinți (acest spectacol este o scurtă lecție de istorie, menită să 

prezinte spectatorilor tipurile de armuri folosite de mercenari, armamentul 

specific unei trupe, și modul în care erau folosite) 

18,15 – Recital de muzică Folk DANIEL FĂT; 

19,00 – Recital de muzică populară CRISTIAN POMOHACI; 

19,45 – Dansuri medievale; 

20,00 – Recital de muzică medievală CIMPOIERII TRANSILVANIEI; 

20,45 – Spectacol de jonglerii cu foc HYPNOSIS FIRE Show; 

21,00 – Concert extraordinar susținut de Trupa DACIKA; 

21,45 – Show de LASERE. 

DUMINICĂ 12 septembrie 2021 

15,00 – Concert extraordinar susținut de Ansamblul Etnofolcloric PLĂIEȘII 

din Chișinău; 

16,00 – Ansamblul săsesc DIE KNOSPE aus ROSENAU; 



16,20 – Ansamblul de dansuri maghiare BUZAVIRAG; 

16,50 – Ansablul de dansuri grecești EFTYMOS; 

17,20 – Ansamblul folcloric MĂGURA din CODLEA; 

18,00 – Spectacolul „Probele micilor mercenari” – moment pentru cei mici (un 

spectacol interactiv menit să le prezinte celor mici câteva momente din 

antrenamentul mercenarilor, oferind șansa tinerilor artiști să își dovedească 

puterea și curajul într-o competiție directă cu Mercenarii din Asserculis); 

18,45 – Dansuri medievale; 

19,00 – Spectacolul „Hoțul neprins” – commedia dell’arte (este un amalgam 

de glume, satiră, și evenimente în care se poate regăsii oricare dintre privitori. 

Acest spectacol combină toate stereotipurile de oameni moderni, prezentate 

de după perdeaua medievală) 

20,00 – Concert extraordinar susținut de LUPUS DACUS; 

20,45 – Spectacol de jonglerii cu foc FIRE DREAM; 

21,00 – Concert extraordinar susținut de TRUPA VAMA; 

22,00 – ÎNCHIDEREA EVENIMENTULUI. 
 

PROGRAM TABĂRĂ MEDIEVALĂ (curtea interioară a Bisericii    

            Evanghelice din Orașul Ghimbav): 

VINERI 10 septembrie 2021 

17,00 – 21,00 

SÂMBĂTĂ 11 septembrie 2021 

14,00 – 21,00 

DUMINICĂ 12 septembrie 2021 

12,00 – 20,00 
               Tabăra Medievală este formată din Ordinul Cavalerilor PALADINII DE           
           TERRA MEDIES din Mediaș și Ordinul Mercenarilor din ASSERCULIS Târgu   
           Mureș. 


