


PROGRAMMA
Middeleeuws Ridderfestijn
Middeleeuws kampement en oude  
ambachten uit die tijd.  
 
Bestorming kasteel d’Erp  
(zoals Karel de Stoute in 1473) 
13.00 en 16.00 uur.
Schutterij St.Antonius & St.Petrus 
ondersteunt de bestorming met hun kanon.

Donderelf, muziek en verteltheater
Verhalen over heer Walewein, De Toverpot,  
de Groene Ridder, Prins Roland en Zwaard  
in de Steen. Ondersteund door doedelzak 
muziek door harp muziek.
Op de binnenplaats van kasteel d’Erp:  
11.00; 12.00; 14.00; 15.00; 17.00 uur.

Was demonstratie bij wasplaats De 
Sprunk: 12.00 en 15.00 uur. Hoe ze  
vroeger kleding schoon kregen!
Watermolen open: 10.30 – 17.30 uur.  
Graan malen om brood van te bakken.
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Boogschieten met echte handboog. 
Van 10.30 – 17.30 uur.
Wordt jij de nieuwe Robin Hood? Als je 
hier op tijd oefent, kun je later op de dag 
misschien wel meehelpen bij de bestorming 
van kasteel d’Erp.

Film over Beeldhouwsymposium Baarlo 
Steengoed!  (in juni 2018 door 6 kunstenaars 
gemaakt en waar velen van jullie een 
workshop hebben gehad)
Doorlopende voorstelling in ‘Hofkamer’.

Schminken in ‘Wintertuin’ door Beau Vital. 
10.30 – 17.30 uur. Laat je opmaken in 
strijdbare kleuren zoals ridders in die tijd.

Workshops zwaardvechten: 
elk vol uur vanaf 13.00 uur; 
Speerwerpen: elk halve uur vanaf 13.30 uur.
Ben jij en echte krijger? Test je 
vaardigheden!

Optreden zangkoor Doeën Beejein,  
van 12.00 – 15.00 uur
Optreden bigband Nice Company, 
van 15.00 – 17.30 uur.

PROGRAMMA
Middeleeuws straattheater:  
Theater van de Droom, act ‘De Nar’.
Droomwereld met poppenspel en een 
verrassende gedaanteverwisseling.
Voorstelling om: 10.45; 13.00; 14.00; 16.00 en 
17.00 uur (op binnenplaats)

Roofvogelshow: 11.30 uur en 15.00 uur: 
(rechts achter kasteel)
Buizerd, gier, valk, arend, uil en zelfs 
unieke tropische vogels zoals de 
zilverwangneushoornvogel en de grappige 
kookaburra, de gekroonde ‘tok’, bekend van  
de Lionking!
Een show, waarbij het publiek mag helpen;  
Na afloop is er de gelegenheid voor om foto’s 
te maken met jouw favoriete roofvogel. 
Show van 45-60 minuten, beide keren  
ingeleid door Jachthoornblazers. 

Orgelman die je vermaakt en de weg wijst.
(op binnenplaats)

Golfspel Middeleeuwse stijl! 
Bij golfclub De Berckt.
Vanaf 13.30 regelmatig optreden Jalouse 
(easy listening).
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Voorstelling Ferdi Tajiri  
(door Shinkichi Tajiri Estate). 
Inleiding Giotta en Ryu Tajiri; film Ferdi 
Tajiri, met live-muziek van Martijn Alsters 
en Willem Tanke. Voorstelling om 11.00; 
12.30; 14.00; 15.30; 17.00 uur. 

Let op! Aparte toegangskaart á €5,50 in 
voorverkoop, geen onderdeel van passe-
partout.

KASTEEL D’ERPRIDDERGOED DE RAAYKASTEEL SCHERES

PROGRAMMA
Ringsteken op de fiets
Deelnemers krijgen hier de kans om al 
rijdend op de fiets, als het ware de 4 
kastelen  te ‘bestormen’. Gewapend met 
een lans moet geprobeerd worden bij  
elke kasteelpoort een ring aan die lans  
te rijgen. Op het einde van deze uitdaging 
wacht iedere deelnemer als beloning voor 
deze moedige poging, een ‘fotoshoot’ en 
ook nog een traktatie.

Om het een echte belevenis te laten 
zijn krijgt iedere deelnemer voor de 
bestorming naast een lans ook een 
ridderhesje en een helm als ‘aankleding’. 
Voor wie niet met de fiets kan komen,  
is er een fiets beschikbaar.

UITKIJKTORENKASTEEL DE BERCKT


