Regiment Artylerii Królewskiej
oferta pokazów historycznych

Regiment Artylerii Królewskiej to grupa odtwarzająca dawne formacje artyleryjskie
i strzeleckie z okresu między XV i XVII wiekiem. Swoim sztandarowym umundurowaniem
Regiment nawiązuje do XVII-wiecznych formacji muszkieterów, funkcjonujących w
państwach ówczesnej Europy, w tym także Rzeczypospolitej, gdzie oddziały takie działały w
ramach wojsk autoramentu cudzoziemskiego.
W ofercie pokazów Regimentu Artylerii Królewskiej znajdują się między innymi:
 Pokaz muszkieterski – oddział
prezentuje technikę ładowania i strzelania
z XVII-wiecznych muszkietów lontowych.
Regiment wykonuje manewry taktyczne i
przeformowania, jakie oddziały takie
stosowały na dawnych polach bitew.
Występując na imprezach o tematyce
średniowiecznej,
grupa
prezentuje
analogiczny pokaz z wykorzystaniem
XV-wiecznych hakownic.
 pokaz artyleryjski to przede wszystkim
efektowne salwy z wiernych replik
historycznych armat. Na wyposażeniu
Regimentu znajdują się XVII-wieczne
falkonety
i
moździerze
oraz
średniowieczne bombardy z okresu bitwy
pod
Grunwaldem.
Wykorzystując
zrekonstruowane przyrządy celownicze,
artylerzyści pokazują technikę obliczania
toru lotu pocisku i mierzenia w cel.
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 Przemarsze i musztry – jednolite
umundurowanie i dyscyplina sprawiają,
że oddział doskonale prezentuje się
podczas parad i przemarszów, w czasie
których może być prowadzony przez
regimentową sekcję muzyczną: dobosza
i dudziarza. Regiment wykonuje również
musztrę bojową, w czasie inscenizacji
bitewnych
stosując
muszkieterski
kontrmarsz.
 Wspólnie z oddziałem pikinierów i
halabardników z Reprezentacyjnej
Gwardii Miasta Nowa Dęba wykonuje
spektakularny
pokaz
współdziałania
różnych typów piechot na dawnych
polach bitew. Połączone formacje mogą
liczyć nawet kilkadziesiąt osób, tworząc
jedną z największych i najlepiej zgranych
grup rekonstrukcyjnych w Polsce.

 Obozowisko historyczne, program
konkurencji i zabaw – w skład obozu
wchodzą namioty historyczne i ich
wyposażenie, a także elementy fortyfikacji
polowych, jak np. kosze szańcowe.
Program zabaw przeznaczony jest na
wszelkiego
rodzaju
imprezy
okolicznościowe, imprezy integracyjne,
pikniki firmowe, a także festyny
historyczne,
imprezy
plenerowe.
Szczegóły programu określa odrębna
oferta.
 Inscenizacje i widowiska bitewne –
małe potyczki czy epickie bitwy, z ponad
dziesięcioletnim
doświadczeniem
w
imprezach historycznych nie ma dla nas
zadań nie do wykonania. Oferujemy
kompleksową
realizację
widowisk
plenerowych:
pomysł,
produkcja,
reżyseria,
logistyka
i
wykonanie.
Współpracujemy z wieloma grupami
rekonstrukcyjnymi
i
aktorami.
Specjalizujemy się w wieczornych widowiskach, wykorzystujących światło i dźwięk.
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Kontakt:
Regiment Artylerii Królewskiej
muszkieterzy.pl
Robert Lubera
tel.: +48 600 353 765
e-mail: lubera.robert@gmail.com
organizacja pokazów i imprez:
Amatum Agencja Artystyczna Robert Lubera
ul. Górczewska 200A/46
01-460 Warszawa
brmnd.pl
robertlubera.com
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