SPOROČILO ZA MEDIJE

ZA OBJAVO

Maribor bo zažarel v soju prazničnih luči
(Maribor, 22. november 2018) Jutri, v petek, 23. novembra 2018, bo Maribor zasijal v soju prazničnih
luči. S prižigom praznične razsvetljave se pričenja Čarobni december v Mariboru 2018, ki bo mesto v
prednovoletnem času obogatil s številnimi dogodki, prazničnimi stojnicami, koncerti na prostem in
raznovrstnim programom za otroke ter ljubitelje kulture in zabave.
Prižig prazničnih luči / 23. november 2018
Jutrišnji program se bo pričel na Trgu generala Maistra ob 17. uri s kulturnim programom in prižigom
luči ter se nadaljeval na drugih mestnih trgih, v Vetrinjskem dvoru in pred Hišo Stare trte na Lentu. Dan
se bo zaključil na Trgu Leona Štuklja z velikim koncertom Vlada Kreslina.
Na Trgu svobode bodo luči na smreki ob nastopu kolednikov AFS Študent zasvetile ob 17.20, na
Grajskem trgu pa se bo ob 17.45 pričel program Vilinski skok, ki bo vodil do Vetrinjskega dvora
(otvoritev Vilinskega mesta ob 18. uri). Obiskovalci se bodo s Snežno vilo in koledniki sprehodili po
mestnem jedru, od Vetrinjskega dvora, preko Slomškovega trga do Hiše Stare trte. Tam bo pogostitev
za najmlajše, s snežnim vlakcem Jurčkom pa se bo ob 19.15 možno popeljati do Frančiškanske cerkve.
Da bo tudi sprehod skozi mesto začinjen s čarobno svetlobo, si bodo lahko najmlajši med 15. in 18. uro
na delavnici v družbi rokodelcev na Trgu svobode izdelali lanterne. Pestro dogajanje se bo zvečer
nadaljevalo na Trgu Leona Štuklja, kjer bo ob 20. uri koncert skupine No Name Blues Band, ob 22. uri
pa bodo obiskovalce zabavali Vlado Kreslin in Mali bogovi.
V okviru projekta Lumina bodo tudi Židovski, Rotovški in Slomškov trg zablesteli v drugačni, bolj
čarobni luči. Društvo Hiša! in umetniki iz različnih držav so zasnovali umetniške svetlobne instalacije, s
praznično svetlobo pa bo Vila Lumina trge razsvetljevala vse do 30. decembra.
Čarobni december v Mariboru / 23. november 2018 - 1. januar 2019
Letošnji program Čarobnega decembra in Vilinskega mesta ob Zavodu za turizem Maribor - Pohorje
soustvarjajo še Narodni dom Maribor, Zavod Mars, Artmar, Zveza prijateljev mladine Maribor, Društvo
Hiša, Nipa, Slovensko narodno gledališče Maribor, Lutkovno gledališče Maribor, Štajerska turistična
zveza in drugi.
Od 24. novembra do 22. decembra se bodo na odru na Trgu Leona Štuklja, kjer bo osrednji prostor za
druženje, zvrstili različni glasbeni nastopi, med njimi tudi 6pack Čukur, Siti Hlapci in Emkej.

Predsilvestrski program v organizaciji Zavoda za turizem Maribor - Pohorje se bo 25. decembra na Trgu
Leona Štuklja pričel z božičnimi zimzelenimi izvedbami Totega Big Banda, nadaljeval pa s koncerti (vsak
večer ob 20.00 in 22.00) zasedb Leonart, Lačni Franz, Avtomobili, Tabu, Maja Založnik & Moonshine,
King Foo, The Rockotors in Nude. 31. decembra bodo na največjem štajerskem silvestrovanju na
prostem nastopili Nuša Derenda in Pop Design.
Vilinsko mesto v Vetrinjskem dvoru vsak dan, vse do 30. decembra 2018, vabi na kreativne delavnice
za otroke, v igralnico in vilinsko čitalnico, na gledališke in lutkovne predstave, petkovi večeri pa bodo
rezervirani za koncerte.
Prihod Dedka Mraza / 8. december 2018
Otroke bo v organizaciji ZPM Maribor obiskal Dedek Mraz, ki bo od 11. do 20. decembra 2018 s svojo
praznično okrašeno kočijo in pravljičnim spremstvom potoval po mestnih soseskah. Dedek Mraz se bo
s Pohorja na Snežni stadion pripeljal bo v soboto, 8. decembra, ob 17. uri ter se poslovil 28. decembra
v Vetrinjskem dvoru in na Trgu Leona Štuklja.
______________________________________

Celoten program si lahko ogledate na spletni strani Zavoda za turizem Maribor - Pohorje
visitmaribor.si (Čarobni december v Mariboru: https://maribor-pohorje.si/carobni-december-vmariboru0.aspx).

______________________________________
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