Sporočilo za medije

17. FESTIVAL STARE TRTE, vino in kulinarika, kultura in zabava
Maribor, 1. oktober – 11. november

(Maribor, 28. 9. 2017) Med 1. 10. in 11. 11. organizira Zavod za turizem Maribor - Pohorje 17.
Festival Stare trte, mesec in pol trajajoči festival vina in kulinarike, kulture in zabave. Festival se
bo pričel v nedeljo, 1. 10., z 31. Svečano trgatvijo najstarejše trte na svetu pred Hišo Stare trte na
mariborskem Lentu, na kateri bodo med drugimi nastopili Darja Švajger, Maja Keuc, Lidija Kodrič
in Edvin Fliser.
Uvodni dogodek Festivala Stare trte 2017 je hkrati tudi že eden njegovih vrhuncev, to je Svečana
trgatev Stare trte, najstarejše trte na svetu, ki bo letos še 31. zapovrstjo. Kulturno-etnografski program
obiranja pridelka Stare trte bo obogaten z nastopi Akademske folklorne skušine Študent, Male pihalne
godbe Neuvirtovi Štajerci in Klape Friški ter priljubljenih glasbenih izvajalcev Darje Švajger, Maje Keuc,
Lidije Kodrič in Edvina Fliserja. Letošnji slavnostni gost, ki mu bo pripadla čast, da odreže prvi grozd na
trgatvi, bo Luka Kodrič, dijak Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije iz Novega mesta, ki je v
Franciji dosegel tretje mesto v tekmovanju iz rezi vinske trte.
Osrednji dogodki festivala so še:


petkovi vinski dueli v Hiši Stare trte
(6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10. in 3. 11.),



sobota, 7. 10., pred Hišo Stare trte in na mestnih trgih
(Podeželje v mestu, Kulinarika v kotličih, predstavitev Mariborskega vinorodnega podokoliša,
koncert Jebe`la cesta, nastop veteranskih godb Slovenije in 33. Splavarski krst),
 sobota, 14. 10., pred Hišo Stare trte
(6. Praznik sira, Okusi Štajerske, Praznik ekoloških kmetij)
 Festival se bo zaključil z Martinovanjem v Mariboru, ki bo v soboto, 11. 11., med 11. in 21. uro
na Trgu Leona Štuklja. Na največjem enodnevnem javnem martinovanju v Sloveniji s kulturnozabavnim programom s krstom mošta, ponudbo odličnih štajerskih vin in domače kulinarike bodo

nastopili Skupina Gadi, Čuki, Mala pihalna godba Neuvirtovi Štajerci in Akademsko folklorna
skupina Študent.
V izbranih restavracijah na voljo Degustacije Stare trte (gostje bodo lahko izbirali med različnimi
ponudbami poimenovanimi Cepiček, Trsek, Grozd, Trta, Stara trta in Grozdna sladica), vsak petek (ob
16. uri) in soboto (ob 11. uri) bodo organizirani vodeni ogledi mesta v slovenskem, angleškem in
nemškem jeziku.
Direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, ga. Doris Urbančič Windisch je na novinarki konferenci
povedala: »Letošnji Festival Stare trte smo želeli povzdigniti na stopnjo višje; kulturno-etnografski
program trgatve najstarejše trte smo tako obogatili z nastopi zvenečih glasbenih imen, ki izhajajo iz
našega štajerskega okolja, medtem ko je namen organizacije vinskih večerov v Hiši Stare trte tudi
povezovanje in snovanje skupnih zgodb s ponudniki vina in kulinarike iz pomembnih turističnih trgov
izven meja Slovenije.«
________________________


Programska zloženka Festivala Stare trte 2017



Informacija o zapori ceste
1. 10. 2017 med 7. in 18. uro bo popolna zapora vozišča na Vojašniški ulici, in sicer med Sodnim
stolpom in Glavnim (Starim) mostom.



Informacija za novinarje, fotografe in snemalce – Svečana trgatev Stare trte, 1. 10.
Dostop do prostora, namenjenega novinarjem, fotografom in snemalcem, bo mogoč ob predhodni
prijavi na informacijski stojnici.

______________________

Dodatne informacije:

Monika Jurišič Hlevnjak, odnosi z javnostmi, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, T: 02 234 66 21,
monika.hlevnjak@maribor.si

Doris Urbančič Windisch,
direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje
Pripravila: Monika Jurišič Hlevnjak

