DOBROTE

DOLENJSKE

FESTIVAL »MARMELADA 2013«
V soboto, 26. 10. 2013, ob 10. uri v Deželi kozolcev
v Šentrupertu na Dolenjskem.
Glavni program:
10:00 Odprtje festivala, predstavitev programa in prizorišč – Hribski toplar
Otroška Ustvarjalnica na prostem – Žmavčev toplar
Strokovno predavanje prof. dr. Rajka Vidriha z Biotehniške fakultete v Ljubljani: Priprava marmelad –
predavalnica Kovačija
11:00

Marmeladni žur z Romano Kranjčan – Hribski toplar
Projekcija filma Kajmak in marmelada – predavalnica Kovačija

12:00 Voden ogled Dežele kozolcev – Hribski toplar
12:30 Otroška Ustvarjalnica na prostem – Žmavčev toplar
13:00 Kulturni program s Folklorno skupino Nasmeh in Ženskim pevskim zborom Šentrupert – Hribski toplar
Projekcija filma Kajmak in marmelada – predavalnica Kovačija
14:00 Etno folk duet Pusejbn gušt – Hribski toplar
15:00 Uradna razglasitev rezultatov ocenjevanja marmelad – Hribski toplar
Projekcija filma Kajmak in marmelada – predavalnica Kovačija
15:30 Etno folk žur z bendom Kontrabant – Hribski toplar
Program bo povezovala Petra Krnc.
Spremljevalni program:
Ř

Razvajanje ob odličnih kulinaričnih kreacijah in vinih: potešite radovednost in lakoto ob kreativni kulinariki –
Dolenjski Street food. Za vas bodo ustvarjali chefi treh dolenjskih gostiln: Rakar, Javornik in Repovž – Jurgličev toplar

Ř

Palačinke z marmelado: navadne, pšenične, pirine, ajdove, polnozrnate… Z več kot desetimi različnimi vrstami
marmelad. Za vas bodo pekle odlične Šmarnice – Jurgličev toplar

Ř

Občinski šmorn: šmorn je slasten in omamno dober! Za vas ga bodo ustvarjali in postregli z odličnimi marmeladami
župani občin iz Mirnske doline. Ves izkupiček bo namenjen za šolske malice in kosila – Jurgličev toplar

Ř

Slikarski ex-tempore »MARMELADA 2013«: 8:00-9:30: žigosanje slikarskih podlag – info-točka, 9:30-16:00:
ustvarjanje del v okviru Slikarskega ex-tempora »MARMELADA 2013« – Dežela kozolcev, 16:00: postavitev razstave in
zaključek – Dežela kozolcev

Ř

Razstava in degustacija vzorcev marmelad, ki so sodelovali na ocenjevanju marmelad – Gabrijelov kozolec

Ř

Razstava nabiralništvo kot nuja, verovanje in prestiž – sejna soba

Ř

Razstava literature in izvirnih receptov Knjižnice Pavla Golie Trebnje na temo marmelad – Kamnarjev toplar

Ř

Razstava del učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert na temo marmelada – Kamnarjev toplar

Ř

Bogato obložene stojnice ponudnikov od blizu in daleč – Dežela kozolcev

Prijazno vabljeni.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
Projekt »Podeželski šopek - Dobrote Dolenjske« (NIP 2012-I.faza) je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4.osi, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
Organ upravljanja programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

