Sporočilo za medije

10. OBLETNICA HIŠE STARE TRTE
Uspešno izpeljan dogodek pred Hišo Stare trte
(Maribor, 21. april 2017) Danes, 21. aprila 2017, je pred Hišo Stare trte na mariborskem Lentu
potekalo praznovanje 10. obletnice Hiše Stare trte. Dogodek v organizaciji Zavoda za turizem
Maribor - Pohorje sta z navzočnostjo in nagovorom počastila tudi župan mesta Maribor dr.
Andrej Fištravec in direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak. Odprtju razstav
Hiša Stare trte nekoč in danes in Zlata trta je sledil večerni koncert Bilbi, že od poldneva pa sta
bila na stojnicah pred Hišo v pokušino tudi izvrstna štajerska vino in kulinarika.
Po pozdravnem nagovoru začasne direktorice Zavoda za turizem Maribor - Pohorje Simone Pinterič,
ki je poudarila pomembno mesto Hiše Stare trte v turistični ponudbi mesta Maribor in destinacije
Maribor - Pohorje ter zakrožila 10 let delovanja Hiše, je sledil nagovor gospodarja Stare trte, župana
mesta Maribor dr. Andreja Fištravca; ta je ob dejstvu, da je Stara trta najstarejša trta na svetu, in da jo
gre kot tako predstavljati v največji možni meri, izpostavil tudi njene »diplomatske zasluge« kot tudi
zasluge kolektiva Hiše Stare trte za uspešno delovanje in posledično rast prepoznavnosti Stare trte in
njene Hiše doma in na tujem.
Mag. Maja pak, direktorica Slovenske turistične organizacije je povedala, da »je zgodba Stare trte tista,
na kateri temelji promocija Slovenske turistične organizacije na področju odličnega slovenskega vina in
kulinarike v povezavi z butičnim turizmom in petzvezdičnimi doživetji«.
Slavnostnim nagovorom je sledilo odprtje razstav Hiša Stare trte nekoč in danes, ki bo v notranjosti
Hiše na ogled do 25. avgusta 2017, ter Zlata trta, ki bo pred Hišo na ogled do 18. maja 2017.
 Hiša Stare trte nekoč in danes: Razstavo so pripravili sodelavci Hiše Stare trte in je presek
zgodovinskih dejstev od prve omembe in upodobitev, preko obubožanega 20. stoletja kot posledice
zamrtja splavarstva na reki Dravi, vse do današnjih dni, ko je Hiša Stare trte ponos mesta Maribor
in vse Slovenije. Na ogled so zanimivi časopisni članki, zbirke reprodukcij starih črno-belih in
novejših barvnih fotografij iz različnih fotografskih arhivov.
 Zlata trta: Gostujoča razstava, ki se je v Maribor preselila izpred ptujske mestne hiše, je nastala v
sodelovanju Ars Poetoviensis in Ptujske kleti v čast Zlati trti, najstarejšemu slovenskemu vinu. Ali
ime Zlata trta pomeni sorto »zierfandler« ali izjemno vino izjemnega letnika 1917 iz zvrsti
najboljšega grozdja iz Haloz, lahko le ugibamo. Danes je Zlata trta vrhunski spomenik vinske
kulture Slovenije in Evrope, ki ga Ptujska klet hrani v vinskem arhivu. Ob stoletnici nas nagovarja,
da se ozremo nazaj – h generacijam, ki so pridelale zlato trto in vsa ostala arhivska vina v bogati
arhivski zbirki Ptujske kleti.

Sproščeno druženje številnih obiskovalcev in prijateljev Hiše Stare trte se je ob odličnih vinih, domači
kulinariki in prijetnih sončnih žarkih nadaljevalo tudi po 18. uri, ko je na oder stopila glasbena skupina
Bilbi. Uro in pol dolg koncert je zapolnil letni vrt Hiše Stare trte, ob katerem so potekale tudi otroške
ustvarjalne delavnice.
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