Noc Kupały – tradycje świętojańskie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
23 czerwca – 24 czerwca
Dziedziniec, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,
ul. Korsarzy 34
Wstęp wolny.
„Noc Kupały – tradycje świętojańskie” to
widowiskowa dwudniowa impreza plenerowa, którą od
kilkunastu lat organizuje Zamek Książąt Pomorskich w
Szczecinie we współpracy z Drużyną Grodu
Trzygłowa. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24
czerwca 2018 r. Na zamkowym dziedzińcu powstanie
replika osady wczesnośredniowiecznej, w której
prezentowane będą dawne rzemiosła, m.in.
kowalstwo, tkactwo, ciesielstwo, lutnictwo,
snycerstwo. Zapraszamy na pokazy obrzędów
związanych z letnim przesileniem i krzesanie „żywego
ognia” za pomocą świdra ogniowego. Podczas Nocy
Kupały szczecinianie i turyści przy akompaniamencie
zespołów wykonujących muzykę dawną powędrują
nad Odrę, gdzie zgodnie z tradycją puszczą wianki.
23 czerwca / sobota

DATY WYDARZENIA

23 - 24.06.2018:

Zamek Książąt Pomorskich w
Szczecinie
Szczecin

Osada historyczna - obóz wojów i stanowiska
rzemieślnicze - muzyka na żywo – obrzędy – pokazy
walk - konkursy i zabawy – legendy pomorskie
14.00prezentacja dawnych rzemiosł i konkursy
14.30tematyczne oprowadzanie po zamkowych
dziedzińcach w kontekście historycznym
15.00koncert zespołu Spielleute Eygenart
15.30pokaz walk wojów
16.45opowieści kupalskie
17.00koncert zespołu Percival
17.45pokaz obrzędów przesilenia letniego, krzesanie
„żywego ognia” za pomocą świdra ogniowego
(Drużyna Grodu Trzygłowa + Ukranie)
18.45opowieści kupalskie
19.00konkurs na najpiękniejszy wianek
19.30przemarsz nad Odrę i spławianie wianków przy
muzyce zespołów
20.00Droga Wojownika – konkursy w osadzie
20.00 Uwaga! Kino Zamek / Opowieści kupalskie –
tradycje i zwyczaje kupalskie Polesia na
podstawie materiałów źródłowych i etnograficznych
przedstawią: Marusia Tulżankowa – etnografka,
badaczka Polesia wschodniego, studentka Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Kaciaryna Bychak
– miłośniczka Polesia, śpiewaczka pieśni tradycyjnych
oraz instrumentaliści
21.00 pokaz walk wojów
21.40koncert zespołu Spielleute Eygenart
22.10koncert zespołu Percival
Po koncercie zespołu Percival pokaz filmu „Córy
wody”.
Córy wody, reż. Sonia Judyta Pałęga
Producent: Swarpress Konrad Napierała
Koproducent: Zamek Książąt Pomorskich w
Szczecinie (Zachodniopomorski Fundusz Filmowy
Pomerania Film)
Mroczna i dojrzała baśń traktująca o namiętnościach
targających światem ludzi a harmonią panującą w
królestwie natury.
Główną bohaterką prologu jest nastoletnia Syrena,
córa wody i najmłodsza z 4 sióstr, która zrezygnowała
ze swego szczęśliwego losu, ponieważ pokochała
księcia-człowieka
i postanowiła dzielić jego śmiertelny los. W tej bajce
złowrogą i niestałą w uczuciach postacią jest właśnie
książę, który znalazł sobie inną miłość, i on właśnie
daje nam pierwszy wyraźny sygnał, że śmiertelnicy w

tej historii odegrają złą rolę. W dniu ślubu ukochanego
księcia, Syrena popełnia samobójstwo rzucając się z
urwiska prosto w morskie skały. Jednak jej kochające
siostry wybłagały Boga o łaskę i litość dla
nieszczęsnej syrenki. Ten, w ramach zwrócenia
Syrence życia i umożliwienia powrotu do morza
nakazuje wszystkim syrenom wypełnienie 300-letniej
pokuty – wszystkie, bowiem zamieniają się w ludzi i w
tej postaci służyć mają ludzkim dzieciom. Film
rozpoczyna się ostatnim dniem 300-setnej pokuty.
Dzień 21 czerwca, przesilenie letnie. Wydarzenia
szybko przyjmują tajemniczy, mistyczny obrót.
Od początku wiemy, że coś jest nie tak. Obserwujemy
wodę drżącą pod palcami kobiet, łuski przenikające tu
i ówdzie przez ich skórę i wydarzenia, które sugerują,
że coś ewidentnie ważnego wkrótce się wydarzy.
Wszystko zaczyna się w momencie, gdy jedna z sióstr
postanawia pożegnać się z Ziemią, i ostatni raz
zobaczyć ludzi, szczególnie wzbudzające w niej
potężną ciekawość ogień i taniec. Wymyka się
wieczorem z dworu na miejscową Noc Kupały.
Słowiańskie święto miłości budzi w niej dawno ukryte
pożądania. Dochodzi do tragedii, która na zawsze
zmieni los syren.
24 czerwca / niedziela
Osada historyczna - obóz wojów i stanowiska
rzemieślnicze - muzyka na żywo – obrzędy – pokazy
walk - konkursy i zabawy – legendy pomorskie
12.00„Kwiat paproci” – teatr improwizacji (Paulina
Lenart i Paweł Niczewski)
13.30pokaz walk wojów
14.15prezentacja dawnych rzemiosł i konkursy
14.45tematyczne oprowadzanie po zamkowych
dziedzińcach w kontekście historycznym
15.30koncert zespołu Spielleute Eygenart
16.00legendy związane z Zamkiem, Gryfem oraz
dziejami Księstwa Pomorskiego
16.15koncert zespołu Percival
Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Konsultant ds. programowych: Igor Górewicz –
Wojewoda Drużyny Grodu Trzygłowa
Źródło: https://www.facebook.com/pg/zamek.szczecin/events/
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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