Sporočilo za medije

ČAROBNI DECEMBER V MARIBORU 2017
24. november-31. december 2017

(Maribor, 22. 11. 2017) S petkovim prižigom lučk se v štajerski prestolnici pričenja Čarobni
december v Mariboru, ki bo v mesto prinesel številne praznične dogodke, od koncertov na
prostem, kakovostnega programa za družine z otroki, ljubitelje vrhunske kulture in dobre zabave.
Mesto bodo krasile praznične stojnice, za dodatni vrvež bo poskrbelo tudi mestno drsališče.
Prižig lučk bo v petek, 24. 11., s pričetkom ob 17. uri na Trgu generala Maistra.
Prižig lučk, 24. 11. 2017
Prižig mariborske praznične razsvetljave – ta bo med prvimi prižigi prazničnih lučk pri nas – se bo pričel
ob 17. uri na Trgu generala Maistra s kratkim kulturnim programom Osnovne šole Prežihov Voranc in
nagovorom župana Mestne občine Maribor, dr. Andreja Fištravca; temu bo sledil prižig lučk na smreki na
Trgu svobode z nastopom kolednikov AFS Študent. Pot bo v spremstvu kolednikov in Snežne vile vodila
na Grajski trg, od tam po Gosposki ulici na Glavni trg ter naprej do Hiše Stare trte. Po krajšem kulturnem
programu in prižigu lučk na smreki pred Hišo Stare trte bo ob 18.30 uri vlakec Jurček odpeljal
obiskovalce dogodka nazaj v center mesta (TIC Maribor).
Raznovrsten program številnih organizatorjev
Letošnji Čarobni december v Mariboru soustvarjajo številni organizatorji prireditev; v nadaljevanju
izpostavljamo ključne vsebinske sklope:
-

Koncerti na prostem, Trg Leona Štuklja

-

Mestno drsališče, Trg svobode

-

Praznične stojnice, Ulica Maksimiljana Držečnika

-

Vilinsko mesto, Vetrinjski dvor

-

Zimska pravljica na Grajskem trgu

-

Dedek Mraz, Snežni stadion pod Pohorjem, Trg Leona Štuklja

-

Vrhunske predstave v SNG Maribor in Narodnem domu Maribor

Programska knjižica Čarobnega decembra v Mariboru 2017 bo na voljo v TIC Maribor
(Partizanska cesta 6 A) in na www.maribor-pohorje.si, kjer so objavljene tudi vse preostale
zbrane decembrske prireditve v Mariboru in okolici.
______________________
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