Programma
Evenement Romeinen en Friezen op Brederode
Tijdens Dorpsfeest Santpoort van de Harddraverij Vereniging
op

wanneer

waar

zaterdag 8 augustus 2015

wat

wie

OCHTEND
10.00 -10.15 Toegang naar
Openingsceremonie
evenemententerre
in

Romeinen en Friezen
met Burgemeester of wethouder

10.30-11.00

exercitieterrein

Demonstratie. Romeinse soldaten
voeren een exercitie uit en geven
uitleg over de rangen en de
commando’s.

Legio X Gemina

11.00-11.30

exercitieterrein

Kinderdril: 10 dappere kinderen
worden getraind met een uitrusting
met houten stokken.

Legio X Gemina

11.30-12.00

exercitieterrein

Demonstratie. Een exercitie door een
groep Romeinse soldaten.

Pax Romana

12.00-12.30

exercitieterrein

Demonstratie: cavalerie. De ruiters
Ala Batavorum
tonen hun kunsten met werpspiesen en
zwaarden.

12.45-13.15

schietbaan

Demonstratie: handboogschieten en
pilum werpen. De Romeinen waren
hierin zeer bedreven.

Doorlopend
programma
Friezen

kampement

Dagelijks leven en ambachten van de
Frisii en
Friezen: zij koken hun potje en laten
Historische Metaalgroep
de bezoekers een proefje nemen. De
Kinheim (smid en balgslaaf)
smid laat het vuur gloeien en de
hamerslagen klinken u van verre
tegemoet. De Friezen laten muziek
klinken met snorrebot en op fluitjes
van schapenbot.
De kinderen kunnen een eigen potje
kleien of proberen zelf graan te malen.
Met wol mogen ze vilten of
kaartweven. De kinderen mogen
planten verzamelen voor het verven
van wol.
Een muntmeester laat zien hoe hij in
opdracht van de gouverneur munten
slaat. Het soldij voor de soldaten.

Legio X Gemina
Pax Romana

Doorlopend
programma
Romeinen

kampement

De kinderen mogen het molenspel
spelen en maken. Voor hen is er een
mini-exercitie met de soldaten. In het
kampement is een scorpio catapulta
opgesteld. Verder zijn te zien
demonstraties handwerken, koken,
houtbewerking, leerbewerking en
slingerkogels maken.

Pax Romana

Doorlopend
programma
Romeinen

kampement

Dagelijks leven van de Romeinen. In de Legio X Gemina
mobiele Taveerne speelt het dagelijks
leven zich af. Hier wordt gedobbeld,
gekookt en gegeten, spelen de soldaten
het molenspel en hebben zij hun
vechtpartijtjes….

13.45-14.15

exercitieterrein

Demonstratie. Romeinse soldaten
voeren een exercitie uit en geven
uitleg over de rangen en de
commando’s.

Legio X Gemina

14.15-14.45

exercitieterrein

Kinderdril: 10 dappere kinderen
worden getraind met een uitrusting
met houten stokken.

Legio X Gemina

14.45-15.15

exercitieterrein

Demonstratie. Een exercitie door een
groep Romeinse soldaten.

Pax Romana

MIDDAG

15.15-15.45

exercitieterrein

Demonstratie: cavalerie. De ruiters
Ala Batavorum
tonen hun kunsten met werpspiesen en
zwaarden.

16.00-16.30

schietbaan

Demonstratie: handboogschieten en
pilum werpen. De Romeinen waren
hierin zeer bedreven.

17.00 EINDE

Legio X Gemina
Pax Romana

