BRDA
&VINO

FESTIVAL VINA IN KULINARIKE
Privošcite si nepozaben dan v edinstvenem in skoraj pravljicnem
ambientu srednjeveške vasi Šmartno v središcu Goriških Brd,
kjer boste na enem mestu okusili najvec, kar ponuja briška enogastronomija. Lepo vabljeni!
Sobota 26. in nedelja 27. april 2014
Šmartno v Brdih

PROGRAM

SOBOTA, 26.4.2014
NAJVEČJI ENOGASTRONOMSKI DOGODEK V BRDIH
Prisotnih bo več kot 30 priznanih vinarjev in gostincev, ki bodo predstavljali svoja vina in pripravljali tipične briške jedi. Vstopnina 45,00 EUR (all inclusive).
12:00 - 20:00 Degustacije vin in briških jedi priznanih vinarjev in gostincev po šmartenskih ulicah
in kleteh
12:00 - 20:00 Tržnica z briškimi pridelki in izdelki
po šmartenskih ulicah
12:00 - 20:00 Poulična glasba iz Slovenije in sosednje Furlanije
12:00 - 20:00 Slikarska hiša, kulinarična delavnica briških narodnih jedi pripravljenih na ognjišču
12:00 - 20:00 Briške žene se predstavijo z dobrotami in pesmijo po šmartenskih gasah
12:00 - 20:00 Umetniške razstave in predstavitev
domačih umetnikov po šmartenskih ulicah in hišah
12:00 - 20:00 Pritličje hiše kulture, kotiček briških
spomladanskih zelišč in dišavnic
14:00 - 19:00 Galerija hiše kulture, delavnice na
temo vina in kulinarike: Oranžna vina (Društvo
Sommelier Slovenije), Peneča vina (Sestre sv. Martina), Motnik (Vinska klet Goriška Brda), Zelišča in
dišavnice v briški kuhinji (Katja Kogej), Društvo
biodinamikov Ajda
15:00 Šmartenke predstavijo šmartenski dialekt
16:00 Nona Luisa, ustvarjalna delavnica: izdelovanje zeliščnega mazila iz oljčnega olja (prijave
na št. 040 331 110)
17:00 Galerija Hiše kulture, Novinarska tiskovna
konferenca
20:00 Glasbeni koncert na prostem (v primeru slabega vremena dvorana Hiše kulture)

NEDELJA, 27.4.2014
10:00 - 15:00 Mednarodni poulični ex-tempore,
briško likovno društvo Dablo z gosti
12:00 - 18:00 Degustacija vin po šmartenskih ulicah in kleteh
12:00 -18:00 Tržnica z briškimi pridelki in izdelki
po šmartenskih ulicah
12:00 - 18:00 Poulična glasba iz Slovenije in Furlanije
12:00 - 18:00 Pritličje Hiše kulture, kotiček spomladanskih zelišč in dišavnic
12:00 - 18:00 Slikarska hiša, kulinarična delavnica briških narodnih jedi pripravljenih na ognjišču
12:00 - 18:00 Briške žene se predstavijo z dobrotami in pesmijo po šmartenskih gasah
12:00 – 20:00 Umetniške razstave in predstavitev
domačih umetnikov po šmartenskih ulicah in hišah
12:00 -17:00 Slikarska hiša, zbiranje receptov starih briških jedi z nagradnim žrebanjem
(v sodelovanju z OŠ Dobrovo)
13:00 - 14:00 Uhr Nastop vokalne skupine »Vinika« po šmartenskih gasah
14.00 - 16:00 Hiša kulture, Otroška delavnica:
izdelovanje figuric iz plutovinastih zamaškov
14.00 - 16.00 Uhr Hiša kulture, Otroška delavnica: ustvarjanje s spomladanskimi zelišči in dišavn
icami
14.00 Šmartenke predstavijo šmartenski dialekt
15.00 Nona Luisa, ustvarjalna delavnica: izdelovanje zeliščnega mazila iz oljčnega olja (prijave
na št. 040 331 110)
16:30 Hiša kulture: Otvoritev slikarske razstave
društva Dablo z nastopom plesne skupine »Pupa
zaplaš« in popestritvijo ob živi glasbi

Razstave in predstavitve:
• 26. in 27. april Razstava na prostem »Skulpture
iz keramike«, Ivan Skubin
• 26. in 27. april Prezentacija peke v »rakuju« v
izvedbi Ivana Skubina
• 27. april od 16.30 Dvorana Hiše kulture, razstava
Mednarodni ex - tempore
• 26. in 27. april Hiša Marica, Razstava fotografij
»Brda«, Leo Caharija
• 26. In 27. april Briška hiša, Briška hiša skozi čas
• 26. in 27. april Hotel San Martin, Razstava fotografij Alpe Adria
• 26. in 27. april Slikarska hiša, predstavitev
diplomskega dela z naslovom »Vključevanje briških
jedi v gostinsko ponudbo regije«
• 26. in 27. april Predstavitev projektov članov
društva arhitektov Brd
• 26. in 27. april Zahišarjeva galerija
• 26. in 27. april Atelier Širok
Spremljajoči dogodki:
• Četrtek 24. april 20.00 Hiša Marica, otvoritev
fotografske razstave »Brda«, avtor Leo Caharija
• Petek, 25. april 19.00 Hotel San Martin, otvoritev
vinoteke
• Nedelja, 27. april od 14.00 dalje J trg, tradicionalni vaški praznik »Kopelnca«
• Nedelja, 27. aprila od 8.00 dalje Otvoritvena
prireditev Alpe Adria Trail Pohodniški izlet z umetnostjo, kulturo in kulinariko Goriških Brd (štart v
Neblem v Goriških Brdih)
INFO
+386 41 788 305
www.marica.si
info@marica.si
TAXI BRDA
+386 51 366 182
www.taxi-brda.si
taxi.brda@live.com

