História súboja
Komplexné

predstavenie

zobrazujúce

rekonštrukcie

reálnych

udalostí, vývoj a spôsob súbojov počnúc božími súdmi v 15. storočí,
pokračujúc súbojmi duelantov zo 16., 17. a 18. storočia a končiac
šabľovým súbojom dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády. V predstavení
uvidíte čo sa prihodilo talianskemu majstrovi Saviolovi v uliciach
Londýna, grófovi Medinimu pri hre v karty so známym Casanovom, či
poručíkovi Burdovi z Prahy a mnohým ďalším známym aj neznámym
účastníkom súbojov. Všetky súboje sú postavené na základe dobových
záznamov.
40 minútové vystúpenie, 10 účinkujúcich. Vystúpenie vyžaduje
ozvučenie priestoru na vystupovanie (je možné použiť naše
ozvučenie) a kulisu.

Kontaktujte nás na:

zoldnieri@zoldnieri.sk

+421 905 483 166 +421 905 425 892
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Majstri šermu
Predstavenie je historicky umiestnené do 16. storočia, ktoré môže
byť označené aj za zlatý vek šermiarstva. V tomto období šermiarstvo ako
také v Európe zažíva dovtedy nevídaný rozvoj, keď sa o slovo hlási hneď
niekoľko šermiarskych prúdov. My Vám v tomto predstavení ponúkneme
porovnanie

hneď

dvoch

vplyvných

prístupov.

Nemecký

prístup

v šermiarskom učení reprezentovaný Paulusom Hectorom Mairom
porovnávame s jedným z talianskych prístupov, ktorý je zastúpený
učením majstra Camilla Agrippu. Ktorý z prístupov a ktorá zbraň získa
prevahu? Meč, alebo rapier?
Odpoveď na túto otázku sa dozviete počas pútavého, poučného
a zábavného vystúpenia v trvaní 20 minút, kde Vám budú predstavené
ukážky bojov jednotlivých období.
Vystúpenie vyžaduje ozvučenie priestoru na vystupovanie (je
možné použiť naše ozvučenie) a kulisu.

Kontaktujte nás na:

zoldnieri@zoldnieri.sk

+421 905 483 166 +421 905 425 892
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Landsknechti
Variabilné predstavenie približujúce obdobie prvej polovice 16.
storočia

z prostredia

nemeckých

žoldnierskych

vojsk

nazývaných

Landsknechti. Toto vystúpenie prevedie diváka hravou formou pohľadom
na niektoré zo súčastí vtedajších bojových šíkov. Predstavia sa Vám
bubeníci

a zástavníci,

duplovaní

žoldnieri

s obojručnými

mečmi

(zweihander/biehander), pikanieri a strelci z arkebúz. Vo vystúpení Vám
budú predvedené rôzne šikovnosti, v rámci ktorých môžu diváci vidieť
tzv. Norimberskú ružu zloženú z obojručných mečov. Celé vystúpenie je
sprevádzané akčnými duelmi so zbraňami charakteristickými pre toto
obdobie – dlhé meče, tesáky, obojručné meče, halapartne, dýky
a katzbalgere.
Pútavé vystúpenie v trvaní 15 minút, ktoré vyžaduje 6-8
účinkujúcich nevyžadujúce kulisu.

Kontaktujte nás na:

zoldnieri@zoldnieri.sk

+421 905 483 166 +421 905 425 892
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Historky 19. storočia
Prestavenie vás prevedie známym Storočím pary, obdobím ktoré je
známe aj vďaka elegantným dámam a gentlemanom stále bojujúcim za
svoju česť, či slávu.
Spoznáte tajomstvo Doriana Greya, uvidíte najznámejší ženský duel
dvoch šlachtičných, ktoré sa rozhodli svoju česť a postavenie brániť so
zbraňou v ruke, ukážeme vám ako sa zabávali nemecký dôstojníci počas
svojich voľných chvíľ, budete mať možnosť uzrieť riešenie sporov
a urážok s pištolami a možno zistíte kto bol neslávne známy Jack
Rozparovač. Vystúpenie sa nesie v znamení efektov a osloví aj toho
najnáročnejšieho diváka.
Jedinečné vystúpenie s 12 účinkujúcimi v trvaní cca 40 minút.
Vyžaduje pódium (resp. priestor

pre rozostavenie našich

kulís) a ozvučenie (vieme zabezpečiť).

Počas vystúpenia sú

používané dymové a svetelné efekty.

Kontaktujte nás na:

zoldnieri@zoldnieri.sk

+421 905 483 166 +421 905 425 892

4

Vystúpenie na mieru
Vystúpenia

je možné upraviť pre konkrétnu udalosť, či už

z hľadiska scenára, obdobia alebo dĺžky predstavenia, všetko je možné
podľa požiadavok klienta. Je však potrebné dodať požiadavky k
vystúpeniu aspoň dva týždne dopredu.
Podľa požiadaviek objednávateľa vieme v rámci našej skupiny zabezpečiť:
 čestnú stráž a sprievod hostí
 historickú výzdobu interiéru a exteriéru
 historický vojenský tábor
 strelnicu z luku a kuše, vrhacie nože a sekery
 streľbu z dela
Okrem nami ponúkaných vystúpení a doplnkových ponúk, vieme ešte na
vyžiadanie externe zabezpečiť:
 Vystúpenie sokoliarov
 Historická hudba
 Historický tanec
 Sprievody
 Dobové stánky s ukážkami remesiel
 Jazdecké vystúpenia
 Jazda na koni
 Dobové tance
 Moderovanie akcie
V našej ponuke nájdete veľkolepé vystúpenia v podobe Histórie
duelu a Majstrov šermu, ale aj menšie šermiarske ukážky z našich
hlavných

období.

Takými

ukážkami

sú

súboje

Landsknechtov,

nemeckých žoldnierov, či ukážky súbojov z obdobia 30-ročnej vojny.
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V prípade záujmu nás kontaktujte na:
zoldnieri@zoldnieri.sk
ALEBO

+421 905 483 166

+421 905 425 892
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