
6.–7.8.2016
Konsertit  KesKiaiKatorilla

 .nostra&DaMUs -sUUri KirPPUsirKUs .HoVitansseJa ..MUsKetÖÖrien MieKKailU- Ja aMMUntanÄYtÖKsiÄ .
 .ViiKinKi- Ja ritaritaistelUnÄYtÖKsiÄ .ritaritUrnaJaiset .

 .MYstiKKo aleXanDer Xiii Ja loiHtiJa saMU KUUsisto ..nUKKeteatteri sYtKYt JUHa laUKKanen .taiKUri narri nePtUnUs ..taistelUtalUtUsratsastUsta .rUoKoPillitYÖPaJa .
 .sotUriKoUlU  .JoUsiaMMUntaa Ja MieKKailUa .

Verlan tehdasmuseo, Verlantie 295, 47850 Verla

HistorianelÄVÖittÄJÄt,  MUUsiKot Ja tanssiJat
alexander Xiii & loihtija samu Kuusisto . Björnfell . elina Helkala ja ilari aalto . Finnhird . Gars: Musketöörit . Härkätien 
leikarit . järviruokotaitaja tanja Kukkola . Kings and Beggars . Mustan Virran Keskiaikaseura ry . Miehonlinna . narri 
neptunus . nukketeatteri sytkyt Juha laukkanen . nostra&Damus - suuri Kirppusirkus . ritari Jan . lady eleanor ja neidot 
aurelia & artemis . rohan tallit . ruokopillityöpaja Minna Hokka . rohtoparantaja sysimaa osk . saltus Gladii . stary olsa
 . the sandsacks . United lithuanian Knights . Wulfheadonas . 

KaUPPiaat,  sePÄt Ja KÄsitYÖlÄiset
aitokäsityö Janina Hurkala t:mi . alnilam . anna enne ateljee . arctic Mystic . aira tuomala . estoteeriset alkemistit .
Finno-Ugric Point oy . Janos Müller . Julian Paja . Kadri Vahessalu . Kalle Haapala . Kalva Bone Crafts . seeni Kuikka ja
Joni Järvinen . Katja’s Coffee sack . Kristel luige . Kuninkaan kellari . lastenvaate annaliisa Paananen . Manosun oü .
Mia Karaagac . Milja Ketomäki . Möisakeraamika . nordic tales . oranssi Uni t:mi taina ryöppy . Pajakulta . Pian Kera .
rebaseonu ee . seppä Juha Kahiluoto t:mi . seppä Markku teräs . seppä tervarauta Pasi raivio . sepän Galleria . sysimaa . 

takomo alkutuli . tippet . tuoniCoru Koruseppä Juho Manninen . avec Valborg/saija Kolulahti. .  

Verlan Aika festivaali on avoinna klo 10–18
Tapahtuman järjestää Kouvolan kaupunki kulttuuritapahtumat

Yhteistyössä mukana Verlan tehdasmuseo,
Verlan Kyläyhdistys, Jaalan VPK,
Ruukkikylän puodit ja Werlan Hovi.

Tapahtumaa on tukenut Jaalan Kotiseutusäätiö

Kings and Beggars
Härkätien Leikarit

The Sandsacks
Stary Olsa

Liput:  Aikuiset 10 €. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi!

Pääsymaksu sisältää ilmaisen opastetun kierroksen 
Verlan tehdasmuseossa. 
Opastetut kierrokset klo 10-17, päivän ensimmäinen 
kierros alkaa klo 10 ja päivän viimeinen klo 17
Museon info palvelee 9.30-17.30

kouvola.fi/verlanaika           Verlan-aika


