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Nuijasota VII Luennot ja työpajat

Kaikki luennot päärakennuksen yläkerrassa, ellei toisin mainita. Joissakin työpajoissa on pieni materiaalimaksu. Maksu maksetaan käteisenä opettajalle luennon
yhteydessä.

KLO LAUANTAI SUNNUNTAI  MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI

8-9 Tekstiilityöpaja avoinna klo  10-22

 9-10
10-11

11-12
Kasvivärjäys
2 Illuminaatio Viiniluento Käsinompelu Metallikoristeet Kyläelämää Silk banners

12-13 Latina Gytha Kasvivärjäys 1 Elsebeth Ruokaa työpaja Siegfried Helena Fleinn Andreas Katheryn

13-14 Elsebeth Saunalla nuotiolla Quenniva Yrttipolku

14-15 Sahra Tofa

15-16 Late period

16-17 Reticellapitsi Braiestyöpaja
Lautanauhat
ja nauhat

Nuotio-
Keskiaikainen
paini shirt Katheryn Alusmekkotyöpaja Vaellus

Punto i aria
pitsityöpaja

Kampaukset
ja ehdostus
Luna

17-18 Alena Raconsay Johanna
paikalla

Mikael R Caterina F&R Alena
Tervetuloa
uudet

18-19

Jos haluat pitää luennon Nuijasodassa, ota yhteyttä elina (ät) neulakko.net (Helena von Eltz)

LAUANTAI 18.7.

klo 12-14
Latinan opiskelu (Gytha Bielke)
Miten ja millaisin apuneuvoin latinan kieltä voisi opiskella? Miten ymmärtää keskiajan latinan erikoisuuksia klassillisen latinan alkeitten opiskelun jälkeen?  Mikä tekee
sanakirjasta kuhunkin tarkoitukseen sopivan ja miten löytää sopivin kielioppi?  Mitä muita apuneuvoja latinisti työssään tarvitsee? Luento latinan opiskelun metodeista ja
välineistä on suunnattu niin aloittelijoille kuin jo kielen saloihin hiukan tutustuneillekin.

klo 16-18
Reticella-työpaja (Zölderdody Alena)
Opi tekemään 1500-luvun lopun leikkauspitsiä. Työpajassa opitaan tekemään yksinkertaista reticella-pitsiä. Varusteet paikan päältä projektin alkuun saatamiseksi.
Mukaan tarvitset: omat, terävät ja mahdollisesti teräväkärkiset pienet sakset.



SUNNUNTAI 19.7.

klo 12-14
Kasvivärjäystyöpaja 1 (Elzebeth Mecklenburgilainen)
Työpajassa värjätään villalankoja suomalaisilla (luonnonvaraisilla) kasveilla. Käymme yleisesti läpi kasvivärjäyksen teoriaa, suunnittelemme seuraavan päivän värjäykset
sekä keräämme ja käsittelemme värjäyskasvit.

klo 16-18
Braies-työpaja eli Keskiaikaiset alushousut (Rakonczay Gergely)
Nuijasodassa on parhaimmillaan niin hyvä sää että koko päivän voi viettää keskiaikaisissa alusvaatteissa: Työpajassa opastetaan "boxeri"-mallin ja polvipituisen
putkihousun tekeminen.

Materiaalit: Tuon paikalle valkoista puuvillakangasta (lakanakangasta), neuloja ja valkoista lankaa. Kurssilaiset voivat tietysti tuoda mukanaan omaa esimerkiksi hienoa
pellavakangasta, sekä neulan ja lankaa.

MAANANTAI 20.7.

klo 11-14
Kasvivärjäystyöpaja 2 Värjääminen (Elzebeth Mecklenburgilainen)
Työpajassa värjätään villalankoja suomalaisilla (luonnonvaraisilla) kasveilla.

Värjäämme villalangat. Värjättävät villalangat on valmiiksi vyyhdetty ja puretettu, joten et tarvitse mukaan omia lankoja. Tarvitset mukaasi: työhanskat, puutarhasakset tai
puukon sekä muutaman euron lankoihin ja osallistumismaksuun (kemikaalit ym.) Työpaja on saunalla.

klo 12-19
Ruoanlaittoa nuotiolla (Sahra)
Sahran nuotiolla kokeillaan käytännössä, miten ruoka syntyi silloin, kun ei ollut edes hellaa ja rautapata oli emännän suurin aarre. Kuinka syntyy kuoppaliha, miten
keitetään muna ilman kattilaa ja paistetaan leipä ilman uunia. Savustuuko nuotiolla muutakin kuin emännän mekko? Ruokaa kuumalta kiveltä ja padasta.

Mitään nopeaa hommaa avotulikokkaus ei ole, eli varaa aikaa. Toki nuotiolla voi piipahtaakin, mutta se ei anna oikeaa kuvaa nuotiokokkaamisesta. Kurssin tuotokset
syödään päivän päätteeksi.

Varaa mukaan: oma puukko ja mielellään puinen leikkuulauta, ruokailuvälineet, paistovälineitä, nokea ja savua sietävät vaatteet

klo 16-18
Lautanauhat ja muut nauhat aloittelijoille (Johanna Aff Hucka)



TIISTAI 21.7.

klo 11-14
Illuminaatiotyöpaja (Queniva)
Illuminaatiotyöpajassa maalataan munatemperaväreillä skrolli, jonka voi halutessaan antaa kuningaskunnan tai paronikunnan käyttöön. Valmiiksi piirretyn kuvan saa
opettajalta, mutta toki sellaisen voi piirtää myös itse etukäteen. Opettaja antaa kysyttäessä ohjeet sekä piirtämisestä että käytettävästä paperista, kynistä tms. Työpajaan
on ilmoittauduttava etukäteen erityisesti, jos tarvitsee valmiiksi piirretyn kuvan tai lainasiveltimiä. Materiaalimaksu 3 e.

Ilmoittautumiset 16.7. mennessä osoitteeseen smtiit(at)utu(dot)fi

klo 16-18
Keskiaikaista painia (Mikael Rantzow)
Luennolla esitellään lyhyesti keskiaikaisen painin lähteitä ja keskustellaan minkälaisia tulkintoja näiden pohjalta voidaan tehdä. Työpajaosuudessa voidaan kontrolloidusti
kokeilla tulkintojen soveltamista käytännössä. Varustus: niille jotka osallistuvat työpajaan vaatteet, joissa voi painia.

KESKIVIIKKO 22.7.

klo 12-14
Viiniluento (Siegfried Hrodulf)

klo 15-17
The late period shirt (Katheryn Hebenstreitz)
An overview of cut and construction of shirts for late period garb. We will also cover different ways of decoration, fastenings and stitches to use.
Luento englanniksi.

TORSTAI 23.7.

klo 12-14
Käsinompelua ja räätälintekniikoita vasta-alkajille ja edistyneemmille (Helena von Eltz)
Käsinompelu on helppoa, hauskaa ja historiallista! Luennolla esitellään yleisimmät keskiajalla käytetyt ompelupistot ja erilaiset saumatyypit. Luennolla opit myös missä
tarkoituksissa ja missä materiaaleissa kutakin pistoa/saumaa käytettiin.  Luennon jälkeisessä työpajaosuudessa kokeillaan erilaisia saumoja sekä opetellaan tekemään
kangasnappi ja napinläpi keskiaikaiseen tapaan. Ota mukaan omia ompeluvälineitä jos haluat. Tilkkuja, lankaa ja neuloja on myös lainaksi.

klo 16-18
Tukeva alusmekko -työpaja (Caterina of York)
Kaipaatko keskiaikaisia push up´peja? Tämä mekko on ratkaisu ongelmaasi! Mukaasi tarvitset noin 1 metrin esipestyä ja silitettyä tukevaa 150cm leveää
pellavakangasta, lasipäisiä nuppineuloja, silmäneulan, lankaa, mittanauhan, lyijykynän tai kangasliidun ja sakset. Jos haluat pidemmän mekon, hanki enemmän
kangasta. Huomioithan, että mekko käytännössä ommellaan päällesi, joten turha häveliäisyys metsään ja iloinen mieli mukaan!

klo 16-18
Varusteet keskiaikaiselle vaellukselle (Rakonczay Gergely and Fleinn Ragnarsson)
Luennolla käsitellään sekä vaatteiden että kantovälineiden käytännöllisyyttä vaelluksella.



PERJANTAI 24.7.

klo 12-14
Metallikoristeita vaatteisiin (Fleinn Ragnarsson)
Työpajassa opetellaan valmistamaan metallisia koristeita vaatteisiin. Ohjelmassa ainakin besantit ja viikinki- tyyliset "koltunreunaspiraalit". Ilmoittamalla toivomus minulle
viikkoa ennen tapahtumaa myös muunlaisia voidaan tehdä (hmr[atkinson]iki.fi). Materiaaleina kupari ja messinki (pronssi).

http://claning.home.igc.org/bezants/bezants.htm
http://www.neulakko.net/galleria/thumbnails.php?album=2&page=5
http://cc.oulu.fi/~jek/muinaispuku.html  (-> 3.2.5. Pronssispiraalikoristelu ja nauhat)

klo 12-14
Keskiajan kyläelämää (Andreas Knutsson)
Halki keskiajan suurin osa kansasta asui Euroopassa maalla ja erityisesti keskiajan uutuutena syntyneissä kyläyhteisöissä. Kuinka näissä kylissä sitten elettiin?

Viime vuosina on sekä Suomessa että Ruotissa tehty aivan uutta tutkimusta keskiaikaisista kylätonteista. Luento pohjautuu tähän uuteen arkeologiseen tutkimukseen ja
toisaalta keskiajan tilikirjoille ja muille lähteille tehtyyn historialliseen tutkimukseen.

Kyläelämää käsitellään lähinnä Pohjoismaiden näkökulmasta, mutta myös Englannin ja Keski-Euroopan kyläelämää sivutaan. Keskeisenä teemana voisi olla, miten
maailma avautui tavalliselle kyläläiselle.

klo 16-18
Punto in Aria –työpaja (Zölderdody Alena)
Opi tekemään 1500-luvun lopun neulapitsiä: Työpajassa opitaan tekemään yksinkertaista neulapitsiä. Varusteet paikan päältä.

klo 16-16.45
Keskiaikaiset kampaukset ja ehostus (Luna de la Lorenzo)
Keskusteleva luento/piiri, jossa käydään läpi kampausvaihtoehtoja. Opettaja antaa käytännön vinkkejä niitä tarvitseville. Käyn myös hieman läpi kosmetiikkaa ja
ehostusta keskiajalla. Kesto: 30-45 min.

klo 17-18
Uusien harrastajien tervetulohetki (Helena von Eltz)
Tervetuloa joukkoon uudet harrastajat! Tervetulohetkessä tutustutaan ja käydään samalla läpi keskiaikaharrastuksen perusasioita. Tarjolla vastaus kaikkiin niihin
keskiaikaharrastukseen liittyviin kysymyksiin joita olet aina miettinyt, muttet ole koskaan saanut kysyttyä.

LAUANTAI 25.7.

klo 12-14
How to make a silk banner (Katheryn Hebenstreitz)
This is a theoretical class on how to paint a silk banner. I will show pictures and talk about what paints, tools and other materials you need to make yourself a spiffy
banner. Valuable tips on what to avoid and what to think about so that you proudly can fly your banner in your camp, at the listfield or by the battlefield.

Luento englanniksi.

http://claning.home.igc.org/bezants/bezants.htm
http://www.neulakko.net/galleria/thumbnails.php?album=2&page=5
http://cc.oulu.fi/~jek/muinaispuku.html


klo 14-15.30
Yrttipolku (Tófa Jóhansdóttir)
Yrttipolku on pieni kävelyretki, jonka teemme Kavalahden ympäristössä. Sen aikana tutustumme vastaan tuleviin yrtteihin ja kasveihin. Tutustumme sekä kasvien
keskiaikaiseen käyttöön että myös hiukan uskomuksiin kansanperinteessä ja keskiajalla, ja vaihdamme kokemuksia niiden kanssa, jotka ovat tutustuneet kasvien
käyttöön jo aikaisemmin. Yrttipolun tarkoitus on edistää osallistujien kasvien tuntemusta ja rohkaista heitä käyttämään sekä näitä kasveja että kasveja yleensäkin monin
eri tavoin – sekä tietenkin viihdyttää osallistujia hauskoilla kasveihin liittyvillä tarinoilla.

SUNNUNTAI – PERJANTAI klo 10-22

Tekstiiltyöpaja

Nuijasotaan tulee tänäkin vuonna tekstiilityöpaja, jossa on ompelukone, silitysvälineet, kankaita, kaavoja, ompelutarvikkeet kone- ja käsinompeluun, lautanauha- ja
nyörinpunontatarvikkeet ja kirjontatarvikkeita sekä kirjoja edellä mainituista aiheista kuten vaatteiden historiasta.

Työpajan materiaalit ja välineet ovat kaikkien leiriläisten käytössä omakustannushintaan; työnsä tuloksen kuningas- tai paronikunnalle lahjoittavat saavat tietenkin
askarrella ilmaiseksi. Mikäli välineitä haluaa lainata työpajatilojen ulkopuolelle, tulee pyytää Johannalta lupa tähän.

Mikäli kiinnostusta riittää, tarjotaan pajassa vapaamuotoisen työpajatyöskentelyn ohessa pieniä opetustuokioita erilaisten nauhojen ja nyörien tekemiseen (iskunauha,
haarukkanyöri, lautanauha, palmikointi ym). Pajassa saa myös ohjausta kädestä pitäen omien "peruskeskiaikavaatteiden" ompelemiseen joko paikalla olevista tai itse
tuoduista materiaaleista.

Työpajan sijaintipaikka on vielä auki tapahtumapaikan muuttuneiden järjestelyiden vuoksi, pajan sijainti kannattaa tarkistaa paikan päällä. Työpaja on auki 10-22
sunnuntaista 19.7. perjantaihin 24.7; ohjausta saa todennäköisimmin välillä 12-20, pajatiloissa saatetaan myös järjestää virallista opetusta.

Mikäli olet erityisen kiinnostunut jostain tietystä asiasta tai tietyistä materiaaleista/työvälineistä, ota yhteyttä Johannaan viimeistään 12.7. Opetustuokioiden ajankohdista
voidaan sopia myös paikan päällä, mutta etukäteenkin voidaan jo sopia ainakin opetuspäivästä.

Pajavastaavan yhteystiedot:
Johanna aff Hucka
johanna . aff . hucka (at) iki . fi
040 573 5718


