Skupina historického šermu
Taurus Ater
Ponuka
S radosťou prijmeme Vaše pozvanie na dni obce, mesta, rôzne výročia,
jarmoky ,dožinky, kultúrne a športové podujatia pre deti a mládež,
firemné akcie.
Našou špecialitou je dobový tábor so stredovekou kuchyňou, s jednou
šermiarko-divadelnou scénkou cca 25 min a jedným mučením
s popravou na 20 minút, samozrejme prezentácia palných zbraní
a streľba z luku.
Ponuky sa dajú rôzne kombinovať podľa Vašej predstavy, čo sa
odzrkadlí aj na výške honoráru

Ponúkame Vám:
STREDOVEKÝ TÁBOR
Skupina disponuje
množstvom historických
artefaktov a replík, ktorými
dokonale dokáže navodiť
atmosféru stredovekého
vojenského tábora. Vojenský
tábor dokáže výborne
dotvoriť atmosféru
tradičných jarmokov a
trhov.
Na vytvorenie správnej
stredovekej atmosféry máme
k dispozícii okrem členov v
dobových kostýmoch aj:
- gotický dobový stan;
- chladné zbrane – meče,
sekery,
halapartne, kopije, tesáky, bijáky;
- palné zbrane – dvojkomorové delo,
bombarda, hákovnice, píšťaly, luky;
- rytiersku zbroj.
V rámci tábora
vykonávame tzv. living
history – žijúcu históriu,
kedy diváci môžu na vlastné
oči vidieť, ako to v takom
vojenskom tábore v
stredoveku naozaj vyzeralo.
Predvádzame ukážky
rozličných stredovekých
remeselných techník, rôzne
spôsoby zábavy a kratochvíľ
v stredoveku, výcvik boja s
mečom a inými zbraňami,
streľbu z luku, diváci si
môžu nechať vyveštiť svoju
budúcnosť od stredovekej
cigánky či kúpiť zázračné
bylinky na splnenie ich
tajných želaní.

DOBOVÁ
KUCHYŇA
Dobová
kuchyňa je
našou
špecialitou, v
rámci ktorej
zobrazujeme
celý postup
výroby
dobových
stredovekých
jedál i s ich
následkou
ochutnávkou.
Na dotvorenie
stredovekej
atmosféry je
postavený dobový stan, sú vystavené palné a chladné zbrane, v kuchyni
používame dobové kuchynské náčinie a riadime sa výlučne
starodávnymi receptmi získanými z hodnoverných historických análov.
Šikovné devy zo stredoveku Vás istotne ohúria chuťou doby dávno
minulej.

ŠERMIARSKO- DIVADELNÉ SCÉNKY
V rámci šermiarsko-divadelných scénok Vám ponúkame praktické
zobrazenie šermu a palných zbraní v príbehu. V repertoári mám scénky
humorné, satirické, vážne i dramatické. Počet účinkujúcich v scénkach sa
pohybuje od 3 do 10, takisto dĺžka deja závisí od konkrétneho príbehu,
spravidla scénka trvá okolo 20 minút.

STREDOVEKÁ INKVIZÍCIA, TORTÚRA A POPRAVY
Naša skupina je známa tým, že ako jediná na Slovensku verne a bez
príkras zobrazuje postupy stredovekého práva pri procesoch s
čarodejnicami a zločincami. Hodnoverne zobrazujeme právo útrpné a
tortúru, ktorá bola s obľubou používaná súdmi na získanie priznania.
Scénka má dej, príbeh sa končí popravením čarodejnice alebo zločinca.
Verne dokážeme
zobraziť lámanie kostí,
rúk a nôh, trhanie
nechtov, jazyka a oka,
podrezávanie hrdla,
vešanie na hák,
nabodávanie na kôl,
bičovanie, palicovanie,
odseknutie ruky a
vypaľovanie znamenia.
Na špeciálnu žiadosť
robíme i upaľovanie
čarodejnice. Na
požiadanie robíme aj
paródie na popravy,
humorno-satirické
stvárnenie mučenia pre
detské publikum.

FAKÍR A FIRE SHOW
Ohňová šou je jedinečné,
úchvatné a efektné
vystúpenie, kde za
sprievodu hudby
prezentujeme rôzne druhy
nástrojov točenia s ohňom –
ohnivé palice, ohnivé reťaže,
ohnivé vrkoče, ohnivé
vejáre, ohnivý bič a ohnivý
ohňostroj.
Fakírska šou je vystúpenie, v
ktorom Vám fakír ukáže
hltanie ohňa, čarovanie s
ohňom, opaľovanie tela a
úchvatné pľutie ohňom.
Vystúpenie trvá od 20 minút.

VÝKLAD ZBRANÍ
V rámci výkladu zbraní robíme prednášku o zbraniach a kostýmoch,
ktoré sa používali od 11. storočia do druhej polovice 15. storočia s
praktickou ukážkou ich používania a významu.
Predstavíme široký arzenál
zbraní:
- meč – jednoručný,
jedenapolručný, dvojručný
- dýka
- luk
- sekery
- bijáky
- štíty
- halapartne
- kopije
- zbroj – plátová, krúžková
- palné zbrane:
dvojkomorové
delo, bombarda, hákovnica,
píšťala – podľa podmienok
aj ich
praktická ukážka.
Výklad trvá cca 45 min.

Okrem iného sa radi zúčastníme hromadných bitiek, dobýjaní hradov,
šermiarskych turnajov, rodinných osláv, jarmokov, plesov, a iných
podujatí…
Viac fotiek na https://picasaweb.google.com/100789334516951653066
Kontaktná osoba:
Roman Svorka
Tel.: +421 904 680 352
E-mail: info@taurus-ater.eu

Tešíme sa na Vás!

