Lovasbemutatók

Ön kitalálja, mi megvalósítjuk!

- Lovas programokat és gyalogos küzdelmeket, élő történelemórákat kínálunk vállalati,
céges, önkormányzati és egyesületi rendezvényekre, falunapokra, képzett lovaskaszkadőr
háttérrel.
- Lovas mesejátékok gyerekeknek (boszorkánnyal, sárkánnyal).
- Nyári lovagtábor, nomád tábor, a lovaskultúra kiemelt szegmenseinek átadása a fiatalabb
korosztálynak, felső fokú lovaskultúra oktató vezetésével.

Repertoárunk

- A honfoglalás korát megidéző lovas, gyalogos íjászbemutató;
- A római kort megelevenítő lovas, valamint gyalogos íjászbemutató;
- Középkort idéző lovas, gyalogos, íjászbemutató, lovagi torna;
- A török hódoltságot megjelenítő török, huszár lovas és gyalogos, valamint íjászbemutató;
- Vadnyugati lovasbemutató;
- Csikós, betyár lovasbemutató;
- A ’48-as szabadságharc hangulatát keltő huszár-vértes lovasbemutató;
- Trükklovaglás, kozák lovasbemutató;
- Lovagi hétpróba, melynek során a közönség önkéntesei, szakmai felügyelet mellett,
egymással versenyezve hajtják végre a lovaggá váláshoz elengedhetetlen rítusokat (pl. a lóra
termettség bizonyítása, küzdelem lóról), fegyverkezelési technikákat (vívás karddal, pallossal);
- Nyilvános ítélet-végrehajtás (korbácsolás, akasztás, lóról történő akasztás, lovas
megvontatás, karóbahúzás, kézlevágás, lóval történő széttépetés, boszorkány-, eretnekégetés),
bemutatóinkon valósághű, roppant látványos filmes kaszkadőr látványelemeket, trükköket
használunk!
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- Lehetőséget biztosítunk - a testi épséget nem veszélyeztető módon – a közönség tagjai
számár egymás között szivacsfegyverekkel végrehajtott bajvívásokra.

Lovasbemutatóink során különböző, rendkívül látványos tüzes elemeket is felvonultatunk.
Legkedveltebb a tűzön átvágtázás, tűztaposás lóval, tűzfalon történő átvontatás lóval, melynek
során opciós megrendelés esetén akár a vontatott személy is meggyullad. Látványosságuk
miatt népszerűek a vágtában végrehajtott lovas akciók, a gyalogosok és lovasok közötti
küzdelmek.

Élő történelemóra

Különböző történelmi korszakokat megidézve, korhű öltözékben, az akkor használtban volt,
jellemző fegyverek (íjak, számszeríj, különböző kardok, szablyák, hegyestőrök, többfajta
buzogány és balták, szálfegyverek, dobótüskék, lándzsák) és pajzsok kipróbálásának,
megtapasztalásának lehetősége is adott, működésük illusztris bemutatása mellett.
Az óra során alkalom nyílik a valósakhoz megszólalásig hasonlító láncingek, lemezvértek,
páncél-reprodukciók felöltésére, kipróbálására.

- A történelmi korhűséget megengedő mértékig programjaink megrendelése esetén egy 4x4
m alapterületű roppant látványos lovagsátor, valamint fegyver, és pajzs állvány installációt
biztosítunk bemutatóink mellé.
- A középkort megidéző lovasbemutató megrendelése esetén lehetőség nyílik az ország
EGYETLEN lemezvértes nehézlován történő ingyenes fényképezkedésre!
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