REGLEMENT
Europæisk Middelalder Festival
Indretning af boden
Du skal være opmærksom på, at din bod/lejr skal repræsentere en handelsbod/feltlejr fra middelalderen
i perioden 1350-1536. Moderne rekvisitter og materialer er ikke tilladt.






Det er kun tilladt at bruge rekvisitter, materialer, møbler og inventar som fandtes i middelalderen.
Elektrisk lys er IKKE tilladt. Brug stearinlys og middelalderlamper i stedet. Af sikkerhedsmæssige
årsager er fakler ikke tilladt.
Af hensyn til sikkerhed og hygiejne er det tilladt at have diskret og afskærmet belysning i madbodernes køkken.
Moderne hjælpemidler som fx kaffekander, køleskabe, håndvaske, opvaskebaljer etc. skal afdækkes, så de ikke er synlige for publikum.
Eventuelle skilte skal laves af træ eller læder, og teksten skal skrives med en skrifttype som fx
Cloister Black eller Engraver´s Old English, Bold (brug sort tusch eller maling). Skilte lavet af lamineret papir/pap er ikke tilladt.

Påklædning
Du skal være klædt standsmæssigt efter den funktion, du har på festivalen. Det vil sige, at du som bodholder ikke må være iklædt adelstøj. Vær opmærksom på, at din dragt skal repræsentere middelalderen
i perioden 1350-1536.







Alle aktive i boden skal være iklædt godkendt middelaldertøj.
Kondisko er IKKE tilladt. Hvis du ikke har historisk korrekt fodtøj, skal du sørge for at have meget
diskret fodtøj (brune eller sorte støvler/sko uden tydelige mærker).
Dragter af nervøst velour er IKKE tilladt. Brug i stedet hør eller uld.
Moderne beklædning som fx cowboybukser og t-shirts må ikke være synligt.
Husk at bære hovedbeklædning.
Mobiltelefoner, armbåndsure og andet moderne grej må ikke bæres synligt.

Mad, ingredienser og servering
Moderne ingredienser og tilberedningsmetoder er ikke tilladt. Maden skal tilberedes og serveres, som
man gjorde i middelalderen, og serveringsgrej og service skal være kopier af middelalderens udstyr.


Papirservietter, plastik, engangstallerkener af fx bambus/træ, paptallerkener, aluminiumsbakker, porcelæn eller brune papirsposer er IKKE tilladt.



Madvarer skal serveres på kålblade, hårdt brød, træbrædder, trætallerkener eller godkendte
lerskåle eller lerfade.
Gafler er IKKE tilladt – brug skeer eller fingrene.
Plastikbestik er IKKE tilladt. Knive og skeer kan evt. købes gennem Festivalsekretariatet.
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Brød/pandekager foldet om fyld, sandwich og wrappings er IKKE tilladt.
Drikkevarer skal serveres i festivalens krus, som købes gennem Kulturafdelingen, Horsens Kommune.

Inspiration til middelalderopskrifter findes bl.a. i følgende bøger:
 Bi Skaarup og Henrik Jakobsen: Middelaldermad – kulturhistorie, kilder og 99 opskrifter
 Bente Leed: Danskernes mad i middelalderen – smag selv
 Erik Kjersgaard: Mad og øl i Danmarks middelalder
Festivalsekretariatet har lavet en inspirationsfolder om mad & drikke i middelalderen, som du kan finde
på www.middelalderfestival.dk. Derudover har Festivalsekretariatet lavet en liste over godkendte ingredienser, som du kan få ved henvendelse til sekretariatet på middelalderfestival@horsens.dk.
Salg af våben
Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke er tilladt at sælge våben og våbenlignende genstande på Europæisk Middelalder Festival - herunder knive, sværd, spyd og dolke. Det er tilladt at udstille våben og
indgå købsaftale med kunden med henblik på at udlevere våbnet efter festivalen. Våbnet må ikke udleveres til kunden under festivalen.
Der er visse undtagelser og nedenfor kan du se, hvilke våben der gerne må sælges.
Våben der gerne må sælges:
Legetøjsvåben herunder træsværd, buer, pile og armbryster til børn. Herudover må der sælges buer, pile
og tilbehør til bueskydning.
At bære våben
Vedrørende danske deltagere og våben gælder, at man for at bære våben skal være medlem af
en sportforening eller seriøs forening, som er tilmeldt festivalen og som medlem af foreningen er i besiddelse af en våbentilladelse til at bære det pågældende våben.
Åbningstider
Bodholderen forpligter sig til at holde boden åben fredag kl. 16.00-23.00 og lørdag kl. 10.00-23.00.
Man må under ingen omstændigheder lukke boden før festivalens lukketid.
Generelt
Der må på stadepladsen kun forefindes godkendte varer jf. vedlagte tillæg til kontrakten. Såfremt styregruppen under festivalen finder varer, der ikke er godkendt som værende middelalder, skal disse straks
fjernes på forlangende. Styregruppen forbeholder sig ret til at lukke boden og beholde det indbetalte
depositum, hvis varerne ikke fjernes på forlangende, eller hvis kontrakten på anden vis overtrædes.
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