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Är du här för första gången kanske du kan behöva lite 
vägledning av personalen i Infoboden på Hagatorget 
eller titta riktigt noggrant i programhäftet du håller i 
din hand. Har du varit här något av de tidigare tretton 
åren kommer du säkert att känna igen dig även om vi 
bjuder på flera nya artister. 

Varmt välkommen till det fjortonde gästabudet!
Monica Stangel Löfvall
Söderköpings Gästabud ek. förening

KÄRA 
GÄSTABUDSVÄN!

Välkommen till en värld av dofter, färger 
och ljud från en svunnen tid. Kliv in i  
den medeltida bubblan och glöm telefon, 
skärmar, sopsortering, bilköer och  
studielån! Här och nu är det gyckel,  
musik, tornerspel och eldshow som ger  
dig upplevelser och berikar ditt sinne. 
Medeltida smaker och dofter som kittlar 
din näsa och gom. 

TYCKER DU ATT  
DET ÄR LÅNGT ATT GÅ?  
Prova hästskjuts mellan  
Kyrkparken och Brunnsparken  
med Vånga Hästkraft.
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INFORMATION!
I en liten grå bod på Hagatorget hittar du Turistbyrån 
under gästabudsdagarna - här får du veta allt om det  
färgsprakande Gästabudet, få tips på vad du kan göra,  
hämta program och köpa biljetter.  

Fredag 12 - 20.15
Lördag 10 - 20.15
Söndag 11 -15.30

En timma före varje föreställning säljer vi även biljetter i 
Brunnsparken:

Fredag 20.30 - 21.30
Lördag 12 - 13 & 16 - 17 & 20.30 - 21.30 
Söndag 12 - 13

BILJETTER!
Biljetter till tornerspel, eldshow och konserter köper du 
enklast online på event.söderköping.se, senast 24 timmar 
före föreställningen. Därefter kan du köpa i infoboden på 
Hagatorget och i Brunnsparkens biljettbod. Här betalar du 
enkelt med kort eller Swish.

Biljetterna till Nomemus konserter säljs på samma sätt  
online, därefter i entrén. Där tar vi kontanter eller Swish. 

Biljett till Arkadias föredrag säljs på plats.

MAT!
Hagatorget står uppdukat som vid ett riktigt Gästabud! 
Låt dig förföras av dofter och smaker från medeltiden! 
Här finns allt från viltkebab och bönsoppa till brända 
mandlar och omedeltida kaffe. Det dukas också upp en 
pannkaksbuffé för pannkaksätaren som verkligen vill få 
sitt lystmäte stillat för en fast summa.

Är pannkakor din favoriträtt som du aldrig kan få nog  
av eller älskar du bara att tävla och är ganska glupsk?  
Då ska du delta i pannkaksätartävlingen på lördagen.  
Då gäller det att äta 20 pannkakor på 5 minuter. 
Anmälnings avgiften om 30 kr från vardera av de tio 
deltagarna går till vinnaren som förmodligen också blir 
grymt mätt!

På Hagatorget bjuds på förstklassig underhållning hela 
dagen, precis som på ett riktigt gästabud.

Mattorgets öppettider:
Fredag kl 10 till sena kvällen
Lördag kl 10 till sena kvällen, pannkakstävling kl 16.15
Söndag kl 11 - 16
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MARKNAD!
Som vanligt hålls den välbesökta marknaden i Kyrk-
parken. Trångt, stämningsfullt och färgrikt med  
härliga dofter och smaker. Här kan man alltid hitta 
något för hemmet, klädseln eller magen.

Som vanligt slår handelsboden Korps upp sina inne-
hållsrika tält med tyger, band, garn och annat man 
behöver för att själv tillverka sin medeltida dräkt.  
På marknaden kan man se och lära av skickliga hant-
verkare eller prova själv, det erbjuds workshops i alla 
möjliga ämnen. Spångmurs erbjuder t ex både kurser 
och prova på i brickbandsvävning då man har chansen 
att göra ett mönstrat, färgrikt band med en gammal 
teknik. 

I kyrktälten kan barnen prova medeltida kläder och 
pyssla eller bara hänga en stund. Man kan också följa 
med på ett kyrkoäventyr i S:t Laurentii kyrka.

I S:t Ragnhilds Gilles stadshistoriska museum visas 
en del av de föremål som legat i Söderköpings djupa 
medeltida kulturlager.

Öppettider på marknaden:
Fredag  10 - 20
Lördag  10 - 19
Söndag  11 - 16

MEDELTIDSLOPPIS
Har du tröttnat på din medeltida kjortel eller känns 
svärdet för kort? Återbruk ligger i tiden – vår vikinga-
tida/medeltida loppis i kyrkparken är öppen 12 - 15  
på söndagen.

Vill du sälja? En plats är 120 cm lång och kostar 80:- 
vill du hyra ett bord också är platskostnaden 150:-  
Anmälan helst innan 23 aug.

GÖTA RIKES  
HISTORISKA LÄGER
slår upp sitt tält i Kyrkparken. I lägret kliver du rakt in 
i vikingatiden och kan se olika hantverk. Vill du prova 
något av hantverken eller smaka på det som kokar i 
grytan så går det bra. Prova-på kostar 50 kr.

GÖTA RIKES HIRD 
Göta Rikes Hird bjuder på härkamp, som återskapar 
vikingatida stridskonst. Rustningar och vapen är så 
långt det är möjligt gjorda efter fynd från vikingatiden. 
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ELD OCH HÄSTAR!
Brunnsparken och arenan
Brunnsparken med sin tältby och arena för tornerspel och 
eldshower är en verklig samlingspunkt under gästabudet. 
På fredags- och lördagskvällen är TRiX tillbaka i Söder-
köping med eldshowen Eldstorm. Fredagskvällen brukar 
bjuda på lite mer utrymme – och biljettpriset är också  
lite lägre. 

Dagtid domineras Brunnsparken av tornerspelen. I år  
är det de tappra Arboga riddarna som ska visa sina färdig-
heter. I brunnsparken finns också barnens ponnyridning 
där man får prova på att vara riddare. 

De större med riddarambitioner kan lära sig historisk 
fäktning i en workshop med HEMA. Det finns möjlighet 
att prova, italiensk eller tyskt långsvärd samt svärd och 
bucklare.

ELDSHOW
Välkända TRiX är tillbaka! Showen ELDSTORM är en 
storslagen eldcirkus för hela familjen där människans 
möte med vädrets krafter drar oss med i en brinnande, 
övermodig dans. Med virvlande eldsflammor, våghalsiga 
nummer och medryckande musik speglar ELDSTORM 
naturens fenomen bortom vår kontroll, men också 
människans lilla handling och stora påverkan när det 
kommer till natur och klimat. Eldstorm tar sig an de 
stora frågorna genom att gestalta vår samtid i en magisk 
explosion av kaos, ordning och eftertanke.

TRiX har funnits sedan 1997 och gör Nordens största 
eldföreställningar

Musik av Jonas Färnlöf och text och sång av Siri Sigrand

Rekommenderas från 6 år eftersom höga ljud, rök och 
pyrotekniska effekter förekommer.   
Lämna också skotträdda hundar hemma.

Fredag kl 21.30 biljettpris 130 kr
Lördag kl 21.30 biljettpris 160 kr

Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00

Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00

Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00
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TORNERSPEL 
Arboga Riddarna bjuder på stor dramatik – känn hur 
marken skakar när de frustande hästarna galopperar in 
på rännarbanan, hör skramlet från riddarnas tunga rust-
ningar och svärd och upplev samspelet mellan häst och 
ryttare som gör prestationen på banan till ett fulländat 
skådespel.

Lördag kl 13 – Kamp mellan Vikingar och riddare
Lördag kl 17 – Robin Hood-spel. Lyckas prins John lura 
Robin Hood eller blir det tvärtom? 
Söndag kl 13 – Kamp mellan Vikingar och riddare

Biljettpris vuxen 120 kr, barn upp till 15 år 60 kr.

Mat och dryck i Brunnsparken
I Brunnsparken serverar Glada Galten korv,  
viltklämma och fika. 
Fredag 12 - 20 
Lördag 12 - 19
Söndag 12 - 16

GYCKEL!
Arkadia 
Arkadia tillhör våra veteraner - som ständigt lyckas 
förnya sig. Han bjuder på historiskt trolleri på ett 
modernt sätt, med en rapp käft och med stor kärlek 
till publiken.  Han har under många år ägnat sig åt att 
återskapa magiföreställningar som beskrivs i historiska 
källor. Trollerikonsterna, estetiken och känslan är  
historisk – men presenterade i ett tempo och en stil 
som passar en modern publik. Arkadias shower  
handlar om magi, värme och humor. Han har haft 
TV-program och vunnit flera tävlingar och är vårt 
lands mest meriterade gycklare.

I år kommer Arkadia med mängder av nya trick, nya 
skämt och samma energi och passion. Han håller 
också ett föredrag om äldsta trolleritricken.

Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00

Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00

Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00
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Gycklarkompaniet Bastardus saNs.
Med 25 år av samlande scenerfarenheter tar de det  
historiska gyckleriet till modern tid. Utan regler  
och utan manus, skapas kända och okända verk på  
publikens villkor. Bastardus är en mångfacetterad grupp 
utbildade på de bästa skolorna i Sverige och New York 
och på Europas gator och torg.

En träffsäker spelstil som levererar skämt över huvudet 
på barnen och i nästa stund direkt till dom små, där 
improvisationer och övergrepp på kända verk får  
publiken att känna sig både lite lätt nervösa samtidigt 
som de behåller det trygga avståndet. Eller?

I årets upplaga av Söderköpings Gästabud bjuds det  
på klassiska sagor i gyckelversioner. Korta sagor för hela 
familjen. Alltså både för vuxna och små. En å annan  
sång slinker med. Så som det var. På medeltiden.  
I Söderköping. 

Uthopia
Gycklargillet Uthopia presenterar stolt en modern  
medeltida gycklarföreställning med rötter i forntiden!

Gycklargillet Uthopia grundades av gatuartisterna Zack 
och Yokke för ca 15 år sedan och har roat fint folk och  
mindre fint folk sedan dess. 
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MUSIK!
I år presenterar vi en skön mix av gamla trotjänare och 
musiker som är helt nya för Söderköpings Gästabud!

Galtagaldr är medeltidsbandet som har hållit på så 
länge att de snart är medeltida själva. De bjuder på 
smäktande ballader, högljudda säckpipor, surrande vev-
liror och dova trummor. Har deltagit så gott som alla år!

Vikingakören AsaMal gudarnas röst är vikinga-
kören som genom sången tar oss med på krigarstråt 
som slutar i Valhall, men också till hemmets härd med 
musikaliska sagor. AsaMal är hemmahörande i Westra 
Aros (Västerås) och firar i år sitt 10-årsjubiléum. Fokus 
för kören är musik från vikinga- och medeltid samt 
nyare musik som handlar om dessa tidsepoker. 

Falska Gäss ”Gässen kommer med livet, glädjen  
och våren” (Keltiskt ordspråk)

Falska Gäss har spelat sedan 2012 på marknader, 
muséer, stämmor, pubar och privatfester i Sverige och 
Skottland. Vill du ha fart och tryck? Eller lugnt och 
finstämt? Falska Gäss har bäggedera! 

Musiken kommer främst ifrån Norden och de Keltiska 
nationerna men de har även en del egenskrivet material. 
Det viktigaste är att musiken framför ett budskap eller 
triggar till dans och glädje. Falska gäss spelar en uppsjö 
av instrument såsom fiol, flöjt, trummor, skalmeja, 
bouzouki och diverse säckpipor. 

Ceud Mile Failte önskar hela flocken i Falska Gäss.

DANS!
Wynja är en duo som består av Marie och Helena som 
båda har en bakgrund inom flera dansstilar. Wynja dansar 
främst ATS och Fusion medeltida tappning. Dansstilen 
bygger på improvisation utifrån ett stort vokabulär av 
danssteg som sedan bildar en helhet - en dans. De tycker 
om spontant skapande i stunden, kontakten med publi-
ken, glädjen och skrattet och dansar ofta till musiker och 
musik som de möter just då. 

Wynja kommer också att hålla en workshop i dans.

LEK!
Telge Glima är en kulturförening som i snart 30 
år visat upp historiska lekar och idrotter. Lekar som 
under medeltiden hörde till vardagslivet och utövades av 
människor i alla åldrar och samhällsgrupper. Lekarna är 
okomplicerade och kräver inte mer utrustning än den 
egna kroppen, en pinne, ett rep eller något annat som 
finns nära till hands. Det finns hundratals olika lekar som 
visar prov på uthållighet, smidighet, styrka, snabbhet och 
envishet. Både enskilt, mot andra och i grupp. En del 
lekar gör mer ont än andra, men de allra flesta kan vem 
som helst prova på. Föreningens motto är att ”Förena 
historia med blåmärken”. Dra gränja, rida till strids, picka 
kniv, hoppa över åran eller dra rot. Namnet på lekarna är 
många och ingen uppvisning är den andra lik.

15
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PROVA! SKAPA! LEK!
Rådhustorget är vårt AKTIVITETSTORG framför allt 
för de små. Här finns den fantastiska medeltida hand-
vevade träkarusellen, här kan man spela musroulette som 
måste vara världens gulligaste spel, prova historiska vapen 
eller provskjuta blidan som är ett gigantiskt armborst. 

Vill du utmana en kompis, mamma eller brorsan så köp 
ett femkampskort och få sex spel.

Aktiviteterna är öppna: 
Fredag   10 - 20
Lördag  10 - 19
Söndag  11 - 16

På Rådhustorget finns också SKAPARVERKSTAD  
för barn (från ca 5 år) med många olika material och 
möjligheter. Anna-Lena och Ola vägleder alla skapare 
kostnadsfritt.

Temat i år är Storåväsen och Ramunderdrakar. Skapa 
fantasieggande varelser i spännande material.

Skapande:
Lördag  11 - 16
Söndag  11 - 15

VAD HAR ARKEOLOGEN HITTAT?
Lördag 11 - 16
Löndag 11 - 15
I år gästas aktivitetstorget av Östergötlands Museum. 
I ”vad har arkeologen hittat” får man lösa en tipsrad och 
vara med i utlottning av vinster. Man kan också fläta ett 
fint järnåldersband.

BÅGSKYTTE
Har du Robin Hood ambitioner eller är du redan en 
säker prickskytt? Utmana dig själv att delta eller kom 
bara och titta! Tävlingen är öppen för alla bågskyttar 
med historisk klädsel utrustade med träbågar och 
träpilar med selfnock/tränock och man vill förstås 
också ha en glad och energiskt hejande publik!

Bågskyttetävlingen som går av stapeln invid Brunns-
parkens norra sida utmanar skytten att prestera sitt  
yttersta. Tävlingen sker i form av jaktstig och fält-
skytte. Efter dessa moment blir det finalskytte. En 
blygsam startavgift på 50 kr varav 10 kr går till  
vinnaren (ta gärna med en lös guldpeng). Ju fler 
deltagare desto större vinstsumma. Ett vandringspris 
kommer också att delas ut till vinnaren. Det är ett pris 
som delades ut första gången på ”Skjut och njut” anno 
2000 och har haft 5 olika vinnare. 

Tävlingen kommer att börja ca kl. 11 på lördagen och 
man kan anmäla sig från kl. 10 på plats. 

Tävlingsarrangör: Ringens Hus, kontaktperson Grim 
(Fredrik Roos) 073-504 4065. 

Mer info kommer att publiceras fram till tävlings-
dagen via Yngve Trötts facebooksida.
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NOMEMUS 
Nordisk festival för  
medeltida musik 2019 
Här bjuds exklusiva musikprogram och föredrag med 
professionella artister och forskare från nordiska länder.  
Årets tema är heliga Birgitta och hennes tid. Hur lät det 
då? Det blir musik och text tillägnad helgonet. Men även 
världslig musik och lyrik från Birgittas samtid. Sådant 
som hon inte alltid gillade.

Konserter - entre 100 kr
Biljetter online; soderkoping.se/evenemang,  
samt i entrén (kontant eller Swish)
 

Tor 29/8  kl 19.00 S:t Laurentii kyrka  
Laude Novella. Fyra musiker från Skåne presenterar 
sitt program ”…slut till dina öron…” Musik i heliga 
Birgittas fotspår genom Europa. Förutom kända hymner 
som Rosa Rorans Bonitatem blir det världsliga toner 
som Birgitta själv inte uppskattade med instrument som 
fiddla, harpa och basun.

Fre 30/8  kl 19 S:t Laurentii kyrka
Duo Medieval. Anneliina Koskinen och Uli Kontu- 
Korhonen, bjuder på sång och spel på olika instrument 
som orgel, harpa och flöjter. Musiken utgår från de två 
helgonen, klostergrundarna och kulturpersonligheterna 
Hildegard av Bingen och den Heliga Birgitta. Det blir 
även lite världslig trubadurmusik i deras program.  

Lör 31/8  kl 19.00  S:t Laurentii kyrka 
Akantus. Christina Larsson Malmberg, sång, Peter Söder-
berg, luta, Leif Henrikson, gamba, framför ett program 
med italiensk och spansk musik från 1400- och 1500-
tal. Här finns även 1300-talet med genom sångtexter av 
Francisco Petrarca, och med det ett perspektiv på kultur 
och tänkesätt från heliga Birgittas tid.
 

Föredrag - Fri entre
Lördag 31/8 kl 14.30 Drothems kyrka 
Gaude Birgitta. Forskaren och musikern Karin Lagergren 
framför en berättarkonsert om Heliga Birgitta

Söndag 1/9 kl 13.00  
S:t Laurentii församlingshem
Instrumentet som föll i glömska. Föredrag med Pierre 
Fröberg om säckpipans utbredning och utveckling
(mer info på nästa sida)

Sång & spelkurs 
Torsdag 29/8 – söndag 1/9 
Festivalen erbjuder en sång- och spelkurs som löper 
över alla fyra festivaldagarna. Liksom tidigare vänder 
sig kursen både till sångare och instrumentalister. Den 
kommer att utgå från hymner till heliga Birgitta men 
även flerstämmig musik från 1300-talet. Kursen leds av 
Veikko Kiiver. 

Kursanmälan senast 11 augusti till  
ulla.heinstedt@sensus.se / 0706-72 75 16

Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00

Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00
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Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00



LÄR DIG MER!
Utöka kunskapskapitalet med föredrag och guidningar! 
Samtliga är kostnadsfria, utom specialföreläsningen om 
gamla trolleritrick med Arkadia.

FÖREDRAG
Lör 31/8 kl 13 S:t Laurentii församlingshem. 
Martin Rundqvist:  
HEMMA PÅ STEGEBORG - MEDELTIDA LIVSSTIL
Arkeologen Martin Rundkvist berättar om livet på  
13- och 1400-talens Stegeborg utifrån sin nya bok om  
Östergötlands medeltidsborgar.

Martin Rundkvist är fil dr i arkeologi och har gjort  
arkeologiska undersökningar av många borgar, bl a  
Skällviksborg.

Arr: Medeltidscentrum och Folkuniversitetet

Lördag, kl 14.30  Drothems kyrka
Karin Lagergren: GAUDE BIRGITTA 
Föredrag med sång. Forskaren och musikern Karin 
Lagergren framför sin berättarkonsert. 50 underhållande 
minuter om den Heliga Birgitta, hennes liv, klostret och 
musiken i en unik föreställning.

Arr: NoMeMus och Folkuniversitetet
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Lördag kl 15 S:t Laurentii församlingshem  
Entré 50 kr, betalas på plats.

ARKADIA  - DET ÄLDSTA TRICKET I BOKEN
Vilket är väldens äldsta trolleritrick? Vilka är de äldsta 
källorna vi har? Hur såg tricken ut egentligen? Kom och 
förkovra dig i trollerikonstens historia och upplev hur 
trolleriet har sett ut och utvecklats genom tiderna. Ett  
annorlunda föredrag och en annorlunda trolleriföreställ-
ning framförd av Arkadia, svensk mästare i scenmagi 2018. 

Arr: Söderköpings Gästabud och Folkuniversitetet

Sön 1/9 kl 13 S:t Laurentii församlingshem 
Pierre Fröberg:  
INSTRUMENTET SOM FÖLL I GLÖMSKA 
Det är inte bara skottar i kilt som trakterar en säckpipa 
utan det finns hundratals olika sorters säckpipor över hela 
Europa, norra Afrika och ända bort till Indien.

Pierre Fröberg som är en av Sveriges främsta säckpipekän-
nare berättar om säckpipans utbredning och utveckling; 
Rolig fakta och historia blandas med musik. Här väcks 
nyfikenhet och kunskap om detta uråldriga instrument 
som var vanligare i Sverige än vad vi tror.

Arr: Medeltidscentrum, NoMeMus och Folkuniversitetet
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Söndag 1/9 kl 14.15   S:t Laurentii kyrka
Anja Praesto och Hanna Carlshamre: 
DROTTNING HELVIG OCH  
SANKT LAURENTII KYRKA 

Om rikets första krönta drottning och om ett urval av 
inventarierna i kyrkan berättar Anja Praesto och Hannah 
Carlshamre från Östergötlands museum

Arr: Östergötlands Museum

GUIDNINGAR 
Samtliga startar från Rådhusets trappa

Fredag 30/8 kl 20.30 
Fackelvandring i Drothemskvarteren med Barbro  
Mellqvist är en stämningsfull vandring i konvents området 
där det idag står hospitalsstugor, fattig stugor och där 
gravarna ligger tätt under våra fötter. 

Lördag 31/8 kl 11.30  
Musikalisk medeltidsvandring med arkeologen Olle  
Hörfors från Galtagaldr och guiden Inga-Lill Östlund. 

Lördag kl 16  
Vandring i historiska kvarter med Barbro Mellqvist.

Söndag 1/9 kl 14  
Vandring i historiska kvarter med Barbro Mellqvist. 

Arr: Medeltidscentrum och Folkuniversitetet

TACK ALLA VOLONTÄRER!

Volontärerna är som vanligt stöttepelarna i arrangemanget. 
Vi skulle inte klara ett enda Gästabud utan er! Det är  
ett sextiotal personer som arbetar hela helgen och i vissa 
fall många dagar innan, bara för att det är roligt, för 
gemenskapen, stämningen och för att man brinner för 
arrangemanget. 

En massa saker blir gjorda med bara volontärer: 
Tändning, släckning och påfyllning av hundratals facklor 
och eldkorgar. Utsättning och inplockning av alla facklor 
och eldkorgar. Tillagning av frukost, lunch och middag till 
alla volontärer och artister,  hundratals portioner. Städning 
av toaletter och gator. Administration under gästabudet. 
Massor av fix i Brunnsparken förutom insläpp och att 
hjälpa folk tillrätta vid arenan. Skötsel och städning av 
kyrkparken. Fotografering till marknadsföringsmaterial. 
Marknadsföring i sociala medier. Alla hjälps åt för att göra 
ett nytt oförglömligt event i Söderköping.

Vill du själv bli volontär nästa år? 
Kontakta Korp på info@gastabud.se.



Drothems kyrka
Kyrkan är plats för konserter, vigslar och dop.

Rådhustorget
Aktiviteter för stora och små barn. Historiska sporter 
och vapen, kämpalekar, träkarusell, skaparverkstad. 
Här startar guidningarna.

Kyrkparken
Marknad, hantverkare/workshops samt underhållning. 
Stadshistoriskt museum. Enklare mat.

S:t Laurentii kyrka
Konserter, kyrkoäventyr, mässor.

S:t Laurentii församlingshem
De flesta föredragen hålls här och  
någon workshop, ett stenkast från kyrkan.

Hagatorget
Gästabudssal med mat, dryck och underhållning.  
Infobod och biljettförsäljning.

Brunnsparken
Gästabudets arena för tornerspel och eldshower. Mat 
och dryck. Tältläger, prova-på-aktiviteter, ponnyrid-
ning. Viss biljettförsäljning före föreställningarna.

BILJETTFÖRSÄLJNING

1   Infobod/biljettbod 2   Biljettbod
 

1

Fiskartorget

Biljetter säljs även online på event.söderköping.se

Brunnsparken
2
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13.00 - 
17.00

Stadshistoriska museet har öppet och visar  
medeltida föremål. Kyrkparken

13.00 - 
15.00

Workshop: Tälj din egen matsked med Andreas 
Meseke. Pris: 350 kr inkl material. Från 13 år. 
Max 5 pers. Craft Hives läger, Kyrkparken.  

13.00 - 
15.00

Prova på nålbindning med det enkla Oslo- 
stygnet. Drop in i mån av plats. 100 kronor för 
50 min. Prova-på-garn ingår. Gudrun Gjellan, 
Korps läger, Kyrkparken

13.00 Falska gäss spelar medryckande musik på en 
uppsjö av instrument såsom fiol, flöjt, trummor, 
skalmeja, bouzouki och säckpipa. Hagatorget.

14.00 Magikern Arkadia bjuder på historiskt trolleri 
med mängder av nya trick och nya skämt, men 
med samma energi och passion. Hagatorget.

14.00 Gycklargillet Uthopia presenterar stolt en  
modern medeltida gycklarföreställning med 
rötter i forntiden! Grässcenen, Kyrkparken.

15.00 - 
19.00

Kyrktältet utanför S:t Laurentii kyrka.  
Prova medeltida kläder, pyssla, rita och måla eller 
bara hänga en stund. Framför kyrkporten,  
S:t Laurentii kyrka

15.00 - 
15.30

Workshop: Prova på att väva med brickor. 75 kr 
inkl. material. Kyrkparken, bredvid Korps läger.

15.00 Falska gäss spelar medryckande musik på en 
uppsjö av instrument såsom fiol, flöjt, trummor, 
skalmeja, bouzouki och säckpipa. Hagatorget.

15.00 Vikingakören AsaMal, Gudarnas röst tar oss 
genom sången med på krigarstråt som slutar i 
Valhall, men också till hemmets härd med  
musikaliska sagor. Grässcenen, Kyrkparken.

15.00 Söderköpings historia - föredrag, samtal och 
frågestund på Stadshistoriska museet.  
Frivillig avgift. Kyrkparken.

16.00 - 
18.00

Prova på nålbindning med det enkla Oslo- 
stygnet. Drop in i mån av plats. 100 kronor för 
50 min. Prova-på-garn ingår. Gudrun Gjellan, 
Korps läger, Kyrkparken

16.00 - 
16.45

Kyrkäventyr för barn i S:t Laurentii kyrka.  
Fri entré.

16.00 Magikern Arkadia bjuder på historiskt trolleri 
med mängder av nya trick och nya skämt, men 
med samma energi och passion. Kyrkparken.

19.00 Konsert med Laude Novella. ”slut till dina öron” 
Musik i den heliga Birgittas fotspår. Kända 
Birgittahymner blandas med världsliga toner som 
Birgitta inte gillade. Sång, fiddla, harpa, flöjt, 
basun. Entré 100 kr. NoMeMus. 

10.00 
- sena 
kvällen

Mat och dryck på Mattorget – allt från pann-
kaksbuffe, viltkebab och bönsoppa till kaffe och 
brända mandlar. Hagatorget

10.00 - 
20.00

Göta Rikes Historiska läger. Vikingatida läger 
där du får se och prova på hantverk, mat och 
aktivitet. Pris prova på 50kr. Kyrkparken.

10.00 - 
20.00

Korps öppnar sitt handelsläger med vackra tyger, 
medeltidskläder och utrustning som man kan 
behöva till sin dräkt. Kyrkparken.

10.00 - 
20.00

Marknad – ett härligt utbud av keramik,  
smycken, träskålar, läderhantverk och mycket 
mer! Kyrkparken.

10.00 - 
20.00

Aktiviteter för barn som yxkastning, knivkast-
ning, svärdtest och kämpalekar. Mindre avgift. 
Rådhustorget

10.00 - 
20.00

Sparven marknadstält på Storgatan har öppet 
med ullprodukter, tenntrådsbroderi och  
medeltida kläder. Storgatan.

10.00 - 
18.00

Prova på att vara miniriddare för en stund  
med Gyllinge ponnyriddare. 20:-per varv.  
Brunnsparken

10.00 - 
18.00

Klockargården serverar mat och dryck.  
Kyrkparken

12.00 - 
20.00

Glade Galten serverar korv, viltklämma och fika 
vid arenan i Brunnsparken. Brunnsparken

12.00 Vikingakören AsaMal, Gudarnas röst tar oss 
genom sången med på krigarstråt som slutar 
i Valhall, men också till hemmets härd med 
musikaliska sagor. Hagatorget.

12.00 Magikern Arkadia bjuder på historiskt trolleri 
med mängder av nya trick och nya skämt, men 
med samma energi och passion. Grässcenen, 
Kyrkparken.

13.00 - 
18.00

Prova på Bågskytte och knivkastning. Mindre 
avgift. Brunnsparken.

FREDAG fortsTORSDAG
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17.00 - 
18.30

Kurs i brickbandsvävning: Förändra  
mönstret samt vävning med kantbrickor.  
Kurs 100 kr + material 100 kr.  
Kyrkparken, bredvid Korps läger.

17.00 Gycklargillet Uthopia presenterar stolt en  
modern medeltida gycklarföreställning med 
rötter i forntiden! Hagatorget.

17.00 Visning av härkamp i grupp av vikingar  
med och utan skägg. Göta Rikes Hird.  
Grässcenen, Kyrkparken.

18.00 Vikingakören AsaMal, Gudarnas röst tar oss 
genom sången med på krigarstråt som slutar  
i Valhall, men också till hemmets härd med  
musikaliska sagor. Hagatorget.

18.00 Invigning av årets Gästabud. Rådsherre Börje 
Natanaelsson inviger tillsammans med magikern 
Arkadia. Grässcenen, Kyrkparken.

19.00 Gycklargillet Uthopia presenterar stolt en  
modern medeltida gycklarföreställning med 
rötter i forntiden! Hagatorget.

19.00 Telge Glima förenar historia med blåmärken när 
de visar lekar med medeltida anor. Lekarna visar 
prov på uthållighet, smidighet, styrka, snabbhet 
och envishet. Grässcenen, Kyrkparken.

19.00 Konsert med Duo Medieval. Anneliina Koski-
nen, Uli Kontu-Korhonen. Sång och spel på 
organetto, harpa, flöjter, dulcimer. Kyrklig ton  
i Hildegard av Bingen och Heliga Birgitta. Men 
även trubadurmusik. Entré 100 kr  NoMeMus. 

20.00 Vikingakören AsaMal, Gudarnas röst tar oss 
genom sången med på krigarstråt som slutar i 
Valhall, men också till hemmets härd med  
musikaliska sagor. Hagatorget.

20.00 Falska gäss spelar medryckande musik på en 
uppsjö av instrument såsom fiol, flöjt, trummor, 
skalmeja, bouzouki och säckpipa. Grässcenen, 
Kyrkparken.

20.30 Fackelvandring i Drothemskvarteren med  
Barbro Mellqvist är en stämningsfull vandring 
i konventsområdet där det idag står hospitals-
stugor, fattigstugor och där gravarna ligger tätt 
under våra fötter. Arr: Medeltidscentrum och 
Folkuniversitetet. Start Rådhustrappan.

21.30 Gycklargruppen Trix presenterar ELDSTORM, 
en storslagen eldcirkus för hela familjen där 
människans möte med vädrets krafter drar oss 
med i en brinnande, övermodig dans.  
Entré 130 kr. Arenan, Brunnsparken.

09.00 Tidegärdsbön, ”Ters”,  i S:t Laurentii kyrka 

10.00 
- sena 
kvällen

Mat och dryck på Mattorget – allt från pann-
kaksbuffe, viltkebab och bönsoppa till kaffe och 
brända mandlar. Hagatorget

10.00 - 
19.00

Göta Rikes Historiska läger. Vikingatida läger 
där du får se och prova på hantverk, mat och 
aktivitet. Pris prova på 50 kr. Kyrkparken.

10.00 - 
19.00

Korps öppnar sitt handelsläger med vackra 
tyger, medeltidskläder och utrustning som man 
kan behöva till sin dräkt. Kyrkparken.

10.00 - 
19.00

Kyrktältet utanför S:t Laurentii kyrka. Prova 
medeltida kläder, pyssla, rita och måla eller  
bara hänga en stund. Framför kyrkporten,  
S:t Laurentii kyrka

10.00 - 
19.00

Marknad – ett härligt utbud av keramik, 
smycken, träskålar, läderhantverk och mycket 
mer! Kyrkparken.

10.00 - 
19.00

Aktiviteter för barn som yxkastning, knivkast-
ning, svärdtest och kämpalekar. Mindre avgift. 
Rådhustorget

10.00 - 
19.00

Sparven marknadstält på Storgatan har öppet 
med ullprodukter, tenntrådsbroderi och  
medeltida kläder. Storgatan.

10.00 - 
18.00

Prova på att vara miniriddare för en stund  
med Gyllinge ponnyriddare. 20 kr per varv. 
Brunnsparken

10.00 - 
17.00

Hästskjuts mellan Kyrkparken och  
Brunnsparken med Nordsvenska hästar  
från Wånga häst.

10.00 - 
16.00

Klockargården serverar mat och dryck.  
Kyrkparken

10.00 -  
11.45

Kyrkäventyr för barn i S:t Laurentii kyrka.  
Fri entré.

10.00 - 
11.30

Kurs i Brickbandsvävning: Krusband på fri 
hand.  Kurs inkl. material 250 kr. Kyrkparken, 
bredvid Korps läger.

10.00 Guidad tur i S:t Laurentii kyrka. Fri entré. 
Södra porten.

10.00 Medieval armoured combat - Eastland Dragons 
visar upp medeltida fullkontaktssport i full 
rustning . Kom och upplev en riktig turnering 
till fots där svärd, yxor och andra vapen är 
tillåtna. Grässcenen. Kyrkparken.

10.00 - 
18.00

Prova på Bågskytte och knivkastning.  
Mindre avgift. Brunnsparken.

LÖRDAG
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11.00 - 
17.00

Stadshistoriska museet har öppet och visar 
medeltida föremål. Kyrkparken

11.00 - 
16.00

Vad har arkeologen hittat? Gissa vad arkeo-
logen har hittat och lös en tipsrad eller fläta ett 
fint järnåldersband. Östergötlands museum. 
Rådhustorget.

11.00 - 
16.00

Skapande verkstad för barn. Storåväsen och 
Ramunderdrakar. Skapa fantasieggande varelser 
i spännande material. Kostnadsfritt.  
Rådhustorget.

11.00 - 
13.00

Prova på nålbindning med det enkla Oslo- 
stygnet. Drop in i mån av plats. 100 kronor för 
50 min. Prova-på-garn ingår. Gudrun Gjellan, 
Korps läger, Kyrkparken

11.00 Bågskyttetävling, jaktstig från sluss till sluss 
nära Brunnsparken för dig med historisk 
klädsel och pilbåge. Anmälan från 10.00 på 
bågskyttefältet vid kanalen. Startavgift 50 kr.  
Se mer info på Yngve Trötts facebooksida.

11.00 Uppvisning och Workshop i Historisk Medel-
tida Fäktning med svärd och bucklare. Living 
HEMA Norrköping. Ca 50 min. Kostnad 50 
kr för workshop. Uppvisningen är kostnadsfri. 
Brunnsparken

11.00 Vikingakören AsaMal, Gudarnas röst tar oss 
genom sången med på krigarstråt som slutar 
i Valhall, men också till hemmets härd med 
musikaliska sagor. Hagatorget.

11.00 Telge Glima förenar historia med blåmärken 
när de visar lekar med medeltida anor.  
Lekarna visar prov på uthållighet, smidighet, 
styrka, snabbhet och envishet. Grässcenen, 
Kyrkparken.

11.00 Medeltidsbandet Galtagaldr bjuder på smäk-
tande ballader, högljudda säckpipor, surrande 
vevliror och dova trummor. Rådhustorget.

11.30 Musikalisk medeltidsvandring med arkeologen 
Olle från Galtagaldr och guiden Inga-Lill  
Östlund. Arr: Medeltidscentrum och  
Folkuniversitetet. Start Rådhustrappan.

12.00 - 
19.00

Glade Galten serverar korv, viltklämma och fika 
vid arenan i Brunnsparken. Brunnsparken

12.00 - 
15.00

Ponnyridning med Söderköpings Ryttar-
sällskap. Mindre avgift. Brunnsparken

12.00 - 
15.00

Örtagården serverar timjansoppa och  
saffranspannkaka. Skönbergagatan 18.

12.00 - 
12.20

Tidegärdsbön, ”Sext”, i S:t Laurentii kyrka 

12.00 Uppvisning av medeltida dans med  
Folkungagillet. Brunnsparken

12.00 Gycklargillet Uthopia presenterar stolt en  
modern medeltida gycklarföreställning med 
rötter i forntiden! Hagatorget.

12.00 Magikern Arkadia bjuder på historiskt trolleri 
med mängder av nya trick och nya skämt men 
med samma energi och passion. Grässcenen, 
Kyrkparken.

12.00 Falska gäss spelar medryckande musik på 
en uppsjö av instrument såsom fiol, flöjt, 
trummor, skalmeja, bouzouki och säckpipa. 
Rådhustorget.

13.00 - 
15.00

Workshop: Tälj din egen matsked med Andreas 
Meseke. Pris: 350 kr inkl material. Från 13 år. 
Max 5 pers. Craft Hives läger, Kyrkparken. 

13.00 - 
14.00

Guidad tur i S:t Laurentii kyrka. Fri entré. 
Södra porten.

13.00 - 
13.30

Prova på att väva med brickor. 75 kr inkl  
material. Kyrkparken, bredvid Korps läger.

13.00 Tornerspel: Arboga Riddarna bjuder på stor 
dramatik i en kamp mellan riddare och vikingar 
– känn hur marken skakar när de frustande 
hästarna galopperar in på rännarbanan.  
Entré: vuxna 120 kr, barn 60 kr.  
Arenan, Brunnsparken.

13.00 Wynja dansar orientalisk dans med stora  
snurrande kjolar. Hagatorget

13.00 Söderköpings historia - föredrag, samtal och 
frågestund på Stadshistoriska museet.  
Frivillig avgift. Kyrkparken.

13.00 Bastardus roar både vuxna och barn med 
klassiska sagor i gyckelversioner.  
Grässcenen, Kyrkparken.

13.00 Vikingakören AsaMal, Gudarnas röst tar oss 
genom sången med på krigarstråt som slutar 
i Valhall, men också till hemmets härd med 
musikaliska sagor. Rådhustorget.

ca 13.00 Avslutning på Bågskyttetävlingen på fältet 
mellan Kanalen och Brunnsparken.

13.00 Hemma på Stegeborg, medeltida livsstil.  
Föredrag med Arkeologen Martin Rundqvist 
berättar om livet på 13/1400-talens Stegeborg 
utifrån sin nya bok om Östergötlands medel-
tidsborgar. Arr: Medeltidscentrum och  
Folkuniversitetet. S:t Laurentii församlingshem.
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15.00 Söderköpings historia - föredrag, samtal och 
frågestund på Stadshistoriska museet. Frivillig 
avgift. Kyrkparken.

15.00 Falska gäss spelar medryckande musik på 
en uppsjö av instrument såsom fiol, flöjt, 
trummor, skalmeja, bouzouki och säckpipa. 
Grässcenen, Kyrkparken.

15.30 - 
17.00

Kurs i Brickbandsvävning: Krusband på fri 
hand.  Kurs inkl. material 250 kr. Kyrkparken, 
bredvid Korps läger.

16.00 - 
17.30

Tovningskurs, tova en hatt med Ami Malm. 
250 kr + material. Anmälan till Ami vid  
Runstenen i Kyrkparken.

16.00 Vandring i historiska kvarter med Barbro  
Mellqvist. Arr: Medeltidscentrum och  
Folkuniversitetet. Start Rådhustrappan.

16.00 Vikingakören AsaMal, Gudarnas röst tar oss 
genom sången med på krigarstråt som slutar 
i Valhall, men också till hemmets härd med 
musikaliska sagor. Hagatorget.

16.00 Visning av härkamp i grupp av vikingar med 
och utan skägg. Göta Rikes Hird. Grässcenen, 
Kyrkparken.

16.00 Bastardus roar både vuxna och barn med 
klassiska sagor i gyckelversioner. Rådhustorget.

16.15 Pannkaksätartävling. Tävla om att äta  
20 pannkakor på 5 minuter. Anmälningsavgift 
30 kr. Vinnaren får allt. Max 10 tävlande.  
Plats Pannkaksbuffen på Hagatorget.

17.00 - 
19.00

Prova på nålbindning med det enkla Oslo- 
stygnet. Drop in i mån av plats. 100 kronor för 
50 min. Prova-på-garn ingår. Gudrun Gjellan, 
Korps läger, Kyrkparken

17.00 Tornerspel: Arbogariddarna bjuder på ett spän-
nande och underhållande Robin Hood-spel. 
Lyckas prins John lura Robin Hood eller blir 
det tvärtom? Entré: vuxna 120 kr, barn 60 kr. 
Arenan, Brunnsparken.

17.00 Söderköpings historia - föredrag, samtal och 
frågestund på Stadshistoriska museet.  
Frivillig avgift. Kyrkparken.

17.00 Konsert med Liunga pipare. Svensk musik från 
1600-talet framförs på tidstrogna instrument.  
I år sjunger vi på svenska.”. Fri entré. Drothems 
kyrka.

17.00 Falska gäss spelar medryckande musik på 
en uppsjö av instrument såsom fiol, flöjt, 
trummor, skalmeja, bouzouki och säckpipa. 
Hagatorget.

14.00 - 
16.00

Prova på nålbindning med det enkla Oslo- 
stygnet. Drop in i mån av plats. 100 kronor för 
50 min. Prova-på-garn ingår. Gudrun Gjellan, 
Korps läger, Kyrkparken

14.00 - 
14.45

Kyrkäventyr för barn i S:t Laurentii kyrka.  
Fri entré.

14.00 - 
14.30

Prova på att väva med brickor. 75 kr inkl  
material. Kyrkparken, bredvid Korps läger.

14.00 Medeltidsbandet Galtagaldr bjuder på smäk-
tande ballader, högljudda säckpipor, surrande 
vevliror och dova trummor. Hagatorget.

14.00 Telge Glima förenar historia med blåmärken 
när de visar lekar med medeltida anor.  
Lekarna visar prov på uthållighet, smidighet, 
styrka, snabbhet och envishet. Grässcenen, 
Kyrkparken.

14.00 Gycklargillet Uthopia presenterar stolt en  
modern medeltida gycklarföreställning med 
rötter i forntiden! Rådhustorget.

14.15 Uppvisning och Workshop i Historisk  
Medeltida Fäktning med svärd och bucklare.  
Living HEMA Norrköping. Ca 50 min. 
Kostnad 50 kr för workshop. Uppvisningen är 
kostnadsfri. Brunnsparken.

14.30 Uppvisning av medeltida dans med  
Folkungagillet. Brunnsparken.

14.30 Föredrag och musik - Karin Lagergren framför 
sin berättarkonsert med titeln Gaude Birgitta!  
Hon berättar och sjunger om Heliga Birgitta, 
hennes kloster och musiken, i en lätt regisserad 
föreställning.  Fri entré! NoMeMus. 

15.00 - 
15.20

Tidegärdsbön, ”Non”, i S:t Laurentii kyrka.

15.00 Uppvisning och Workshop i Historisk  
Medeltida Fäktning med svärd och  
bucklare. Living HEMA Norrköping.  
Ca 50min. Kostnad 50kr för workshop. 
Uppvisningen är kostnadsfri Brunnsparken.

15.00 Wynja dansar orientalisk dans med stora 
snurrande kjolar. Hagatorget.

15.00 Föreläsning: Det äldsta tricket i boken. Kom 
och förkovra dig i trollerikonstens historia och 
upplev hur trolleriet har sett ut och utvecklats 
under århundraden. En annorlunda trolleriföre-
ställning för den vetgirige framfört av Arkadia 
som är Svensk Mästare i Scenmagi 2018.  
S:t Laurentii församingshem. Entré: 50 kr.
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17.00 Telge Glima förenar historia med blåmärken 
när de visar lekar med medeltida anor.  
Lekarna visar prov på uthållighet, smidighet, 
styrka, snabbhet och envishet. Grässcenen, 
Kyrkparken.

17.00 Dansworkshop med Wynja i American  
Tribal style, orientalisk dans.  
S:t Laurentii församlingshem.

18.00 -  
18.30

Prova på att väva med brickor. 75 kr inkl  
material. Kyrkparken, bredvid Korps läger.

18.00 Vikingakören AsaMal, Gudarnas röst tar oss 
genom sången med på krigarstråt som slutar 
i Valhall, men också till hemmets härd med 
musikaliska sagor. Hagatorget.

18.00 Magikern Arkadia bjuder på historiskt trolleri 
med mängder av nya trick och nya skämt, men 
med samma energi och passion. Grässcenen, 
Kyrkparken.

18.00 Medeltidsbandet Galtagaldr bjuder på smäk-
tande ballader, högljudda säckpipor, surrande 
vevliror och dova trummor. Rådhustorget.

19.00 Bastardus roar både vuxna och barn med  
klassiska sagor i gyckelversioner. Hagatorget.

19.00 Gycklargillet Uthopia presenterar stolt en  
modern medeltida gycklarföreställning med 
rötter i forntiden! Grässcenen, Kyrkparken.

19.00 Konsert med Akantus. Lena Susanne  
Norin, sång, Leif Henrikson, gamba, Peter  
Söderberg, luta. Texter av Petrarca (samtida  
med heliga Birgitta) till italiensk och spansk 
musik från 1400- och 1500-tal.  
Entré 100 kr. NoMeMus. 

20.00 - 
21.00

Magikern Arkadia bjuder Restaurang Å-caféets 
gäster på en mysig kväll med trolleri och  
tokigheter. Å-Caféet

20.00 Medeltidsbandet Galtagaldr bjuder på smäk-
tande ballader, högljudda säckpipor, surrande 
vevliror och dova trummor. Hagatorget.

21.00 Gycklargillet Uthopia presenterar stolt en  
modern medeltida gycklarföreställning med 
rötter i forntiden! Hagatorget.

21.30 Gycklargruppen Trix presenterar ELDSTORM, 
en storslagen eldcirkus för hela familjen där 
människans möte med vädrets krafter drar oss 
med i en brinnande, övermodig dans.  
Entré 160 kr. Arenan, Brunnsparken.

LÖRDAG forts

10.00 - 
11.30

Kurs i Brickbandsvävning: Krusband på fri 
hand.  Kurs inkl. material 250 kr. Kyrkparken, 
bredvid Korps läger.

11.00 - 
16.00

Prova på att vara miniriddare för en stund  
med Gyllinge ponnyriddare. 20:-per varv. 
Brunnsparken

11.00 - 
16.00

Mat och dryck på Mattorget – allt från pann-
kaksbuffe, viltkebab och bönsoppa till kaffe och 
brända mandlar. Hagatorget

11.00 - 
16.00

Göta Rikes Historiska läger. Vikingatida läger 
där du får se och prova på hantverk, mat och 
aktivitet. Pris prova på 50 kr. Kyrkparken.

11.00 - 
16.00

Korps öppnar sitt handelsläger med vackra 
tyger, medeltidskläder och utrustning man kan 
behöva till sin dräkt. Kyrkparken.

11.00 -  
16.00

Marknad – ett härligt utbud av keramik, 
smycken, träskålar, läderhantverk och mycket 
mer! Kyrkparken.

11.00 - 
16.00

Prova på bågskytte och knivkastning. Mindre 
avgift. Brunnsparken.

11.00 - 
16.00

Hästskjuts mellan Kyrkparken och Brunnspar-
ken med Nordsvenska hästar från Wånga häst.

11.00 - 
16.00

Aktiviteter för barn som yxkastning, knivkast-
ning, svärdtest och kämpalekar. Mindre avgift. 
Rådhustorget

11.00 - 
16.00

Sparven marknadstält på Storgatan har öppet 
med ullprodukter, tenntrådsbroderi och medel-
tida kläder. Storgatan.

11.00 - 
16.00

Stadshistoriska museet har öppet och visar 
medeltida föremål. Kyrkparken

11.00 - 
15.00

Vad har arkeologen hittat? Gissa vad arkeolo-
gen har hittat och lös en tipsrad eller fläta ett 
fint järnåldersband. Östergötlands museum. 
Rådhustorget.

11.00 - 
15.00

Skapande verkstad för barn. Storåväsen och 
Ramunderdrakar. Skapa fantasieggande  
varelser i spännande mateiral. Kostnadsfritt. 
Rådhustorget.

11.00 - 
12.00

Medeltidsinspirerad mässa i S:t Laurentii kyrka

11.00 Workshop: Historisk Medeltida Fäktning med 
italienskt långsvärd. Living HEMA Norrköping. 
Ca 50 min. Kostnad 50 kr. Brunnsparken

11.00 Bastardus roar både vuxna och barn med  
klassiska sagor i gyckelversioner. Hagatorget.

11.00 Magikern Arkadia bjuder på historiskt trolleri 
med mängder av nya trick och nya skämt men 
med samma energi och passion. Grässcenen, 
Kyrkparken.

SÖNDAG
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11.30 - 
13.30

Prova på nålbindning med det enkla Oslo- 
stygnet. Drop in i mån av plats. 100 kronor för 
50 min. Prova-på-garn ingår. Gudrun Gjellan, 
Korps läger, Kyrkparken

12.00 - 
16.00

Glade Galten serverar korv, viltklämma och fika 
vid arenan i Brunnsparken. Brunnsparken

12.00 - 
15.00

Vikinga/medeltida loppis. Återvinning ligger 
i tiden så varför inte fynda bland urvuxna 
medeltidskläder, använda träskålar, för korta 
träsvärd och annat roligt. Vill du hyra ett bord? 
för garanterad plats anmäl senast 23 aug till 
info@gastabud.se. Sena anmälningar tas om 
plats finns.

12.00 - 
15.00

Ponnyridning med Söderköpings Ryttar-
sällskap. Mindre avgift. Brunnsparken

12.00 - 
15.00

Klockargården serverar mat och dryck.  
Kyrkparken

12.00 Medeltidsbandet Galtagaldr bjuder på smäk-
tande ballader, högljudda säckpipor, surrande 
vevliror och dova trummor. Hagatorget.

12.00 Visning av härkamp i grupp av vikingar med 
och utan skägg. Göta Rikes Hird. Grässcenen, 
Kyrkparken.

12.00 Vikingakören AsaMal, Gudarnas röst tar oss 
genom sången med på krigarstråt som slutar 
i Valhall, men också till hemmets härd med 
musikaliska sagor. Rådhustorget.

13.00 - 
15.00

Workshop: Tälj din egen matsked med Andreas 
Meseke. Pris: 350 kr inkl material. Från 13 år. 
Max 5 pers. Craft Hives läger, Kyrkparken.  

13.00 - 
14.30

För barn: Workshop i tovning med Ami Malm. 
50 kr inkl material. Anmälan till Ami vid  
Runstenen i Kyrkparken

13.00 Tornerspel: Arboga Riddarna bjuder på stor 
dramatik i en kamp mellan riddare och vikingar 
– känn hur marken skakar när de frustande 
hästarna galopperar in på rännarbanan.  
Entré: vuxna 120 kr, barn 60 kr. Arenan, 
Brunnsparken.

13.00 Magikern Arkadia bjuder på historiskt trolleri 
med mängder av nya trick och nya skämt, men 
med samma energi och passion. Hagatorget.

13.00 Bastardus roar både vuxna och barn med  
klassiska sagor i gyckelversioner. Grässcenen, 
Kyrkparken.

13.00 Söderköpings historia - föredrag, samtal och 
frågestund på Stadshistoriska museet. Frivillig 
avgift. Kyrkparken.

SÖNDAG forts SÖNDAG forts

13.00 Instrumentet som föll i glömska. Föredrag med 
Pierre Fröberg. Det är inte bara skottar i kilt 
som trakterar en säckpipa. Pierre berättar om 
hundratals olika sorters säckpipor över hela  
Europa, norra Afrika och ända bort till Indien. 
Fri entré. Arr: Medeltidscentrum, NoMeMus 
och Folkuniversitetet. S:t Laurentii församlings-
hem.

14.00 - 
16.00

Prova på nålbindning med det enkla Oslo- 
stygnet. Drop in i mån av plats. 100 kronor för 
50 min. Prova-på-garn ingår. Gudrun Gjellan, 
Korps läger, Kyrkparken

14.00 Vikingakören AsaMal, Gudarnas röst tar oss 
genom sången med på krigarstråt som slutar 
i Valhall, men också till hemmets härd med 
musikaliska sagor. Hagatorget.

14.00 Medeltidsbandet Galtagaldr bjuder på smäk-
tande ballader, högljudda säckpipor, surrande 
vevliror och dova trummor. Grässcenen, 
Kyrkparken.

14.00 Vandring i historiska kvarter med Barbro  
Mellqvist. Arr: Medeltidscentrum och  
Folkuniversitetet. Start Rådhustrappan.

14.15 Föredrag: Drottning Helvig och Sankt Laurentii 
kyrka. Om rikets första krönta drottning och 
om ett urval av inventarierna i kyrkan. Anja 
Praesto och konservator Hanna Carlshamre. 
Arr: Östergötlands museum. 

14.15 Workshop: Historisk Medeltida Fäktning med 
tyskt långsvärd. Living HEMA Norrköping.  
Ca 50 min. Kostnad 50 kr. Brunnsparken

15.00 Söderköpings historia - föredrag, samtal och 
frågestund på Stadshistoriska museet. Frivillig 
avgift. Kyrkparken.

15.00 Workshop: Historisk Medeltida Fäktning med 
svärd och bucklare. Living HEMA Norrköping.  
Ca 50 min. Kostnad 50 kr. Brunnsparken

15.30 Avslutningsgyckel och musik med Arkadia, 
Uthopia och Galtagaldr.  Grässcenen,  
Kyrkparken.

Ert lokala bevakningsföretag
Vi finns på plats under hela Gästabudet 
med väktare och släckningsutrustning.

Ring 0121 - 26 70 00
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Prästgatan 3  •  614 30 Söderköping
0121-131 40

Vi är ett tryckeri som använder både
digital och konventionell tryckteknik, vilket

ger flexibilitet och korta leveranstider.
Vi hjälper även till med att designa era trycksaker.

Har Ni frågor eller behöver råd & tips
kontakta oss på 011-13 20 01.

www.ete-tryckeriet.se
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Virkesgatan   SÖDERKÖPING  0121-131 70

Företaget som leder strömmen

Levererat Ljud 
åt medeltiden 
sedan anno 2003

Tel. 070-625 34 56
mail. kent@malarljud.se

STADSKÄRNAN I

STADSKÄRNAN I

STADSKÄRNAN I

STADSKÄRNAN I

STADSKÄRNAN ISTADSKÄRNAN I

STADSKÄRNAN I STADSKÄRNAN I

Myntet är unikt och har tagits fram för 
att få handeln att stanna kvar i vår stad. 
Myntet  fungerar som ett presentkort hos 
föreningen Stadskärnans medlemmar,  
se www.isoderkoping.se 
Du kan köpa mynten i valörerna  
100, 250 och 500kr hos Turistbyrån,  
Guldmakeriet och på Söderköpings Brunn

Handla lokalt med unikt mynt!

Stadskärnan önskar  
Dig trevlig handel i Söderköping!

Ö P P E T :
M Å N  -  F R E

1 1 - 2 2
L Ö R - S Ö N

1 2 - 2 2

F R E D A G  3 0 / 8 :
S I S T E R S  O F  S O U L  -

S T Ä M N I N G S F U L L A  F O L K V I S O R

BAKFICKAN
R E S T A U R A N G

B E R G S V Ä G E N  3 ,  V I D  K A N A L E N

WWW.BAKFICKANSODERKOPING.SE
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www.smultronstallet.se

 

Grund- &
Anläggningsarbeten

0121-130 70
Högmarksvägen 2 • 614 92 Söderköping

Rum att hyra

S L U S S E N
Slussgränd 8-10, 614 34 Söderköping 
0121-155 46 • slussen.rum@tele2.se 

www. slussenrum.se



BLOMMOR

VI STÖDER 
SÖDERKÖPINGS 
GÄSTABUD

VI STÖDER 
SÖDERKÖPINGS 
GÄSTABUD

ENERGIKONTROLL
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Söker du bostad eller 
lokal i Söderköping?

Välkommen att kontakta oss!
Telefon: 011-18 30 40

www.westerbergfastigheter.se

Riddare, adelsdamer och annat folk inbjudes till

Gästabud på Å-Caféet.
Tiggare göre sig ej besvär. De hivas i ån direkt!

Ni serveras lamm, gris och annat grillat, 
härliga rotfrukter med kryddor från köksträdgården 

samt bröd och smör därtill..

Enklare mat finns för de fattiga 
och finare mat för de rika.

0121-124 30  www.a-cafeet.se



– för en personlig hemmiljö

Socialdemokraterna
Söderköping

Västra Husby
MÅLERI

OMSORGSBOLAGEN

AB

NOAHS  SHOP
KANALHAMNEN I SÖDERKÖPING

Prästgatan 4, Söderköping
www.hennings-fysio.se



SÖDERKÖPINGS 
GÄSTABUD EKONOMISK 

FÖRENING HAR TRE 
HUVUDMEDLEMMAR: 

Söderköpings kommun, Svenska kyrkan  
och Stadskärnan ek förening. Gästabudet 

genomförs nu för 14 året i rad!

Stadskärnan har initierat och är en av grundarna 
till Söderköpings Gästabud. Stadskärnan består av 

70 medlemsföretag, bland dem butiker, restauranger, 
caféer, hotell och fastighetsägare. Tillsammans tror vi på 
lokal handel och kvalitativa evenemang för att stärka 
Söderköping som en attraktiv plats att bo och verka i.

Folkuniversitetet är ett politiskt, fackligt och religiöst 
oberoende studieförbund. Vi har en bred verksamhet 

och i Östergötland är vi en stor kulturaktör, har många 
föreningssamarbeten och öppna studiecirklar. Många 

av Gästabudets program görs i samarbete  
med Folkuniversitetet.

Riksteatern i Söderköping vill medverka till att 
professionella grupper kan uppträda i Söderköping och 
vill erbjuda bra och underhållande scenkonst till alla. 

Föreningen är med i Söderköpings Gästabud.
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