MARTINOVO V ŠMARTNEM, sobota in nedelja, 7. in 8. 11. 2015
Ta najlepši jesenski praznik je v vinorodnih Brdih ena najlepših priložnosti za prijetno druženje in
okušanje jesenskih dobrot. Nekdaj čas poganskih zahvalnih daritev in pojedin, danes pa pisan preplet
doživetja barv, vonjev in okusov, še posebej tistih, povezanih z vinom.
Petek, 6. 11. Hiša
kulture Šmartno
Galerija:

Ob 18. uri: predstavitev logotipa oljčnega bara, degustacije novega ekstra
deviškega briškega olja
Ob 19. uri: odprtje razstave Milene Stepančič: Brda

Sobota, 7. 11.
11.00
12.00
Hiša kulture
Od 13.00 naprej

Za glasbo bodo poskrbeli : Nonet Brda, Duo Kondor, Suhu cvetje, Prizma
Tržnica z domačimi izdelki in pridelki – med, sir, salami, suho sadje….
Voden ogled Šmartnega – zbirno mesto: pred Hišo kulture
Degustacije oljčnega olja, Društvo oljkarjev Brda
Mlado vino in degustacije vina ter animacija po različnih lokacijah Šmartnega:
Hiša kulture, klet Briške hiše, Idini kleti, Golobova klet, klet Koroških slikarjev –
lokacije bodo označene
Kuhanje polente po starem, na ognjišču

Bar Pr'Naad, Hiša
kulture
14.00
Hiša kulture
16.00
Hiša kulture

21.00 dvorana Hiše
kulture

Nedelja, 8. 11.
2015
od 9.00
10.00

Izdelovanje martincev in tarcentov/šperoncev, značilnih za briške šege ob
martinovem - v sodelovanju s KTD Martinc
Slovesno odprtje martinovega z županovim nagovorom, blagoslov mladega
vina in jesenskih dobrot.
Po odprtju: obisk ''župnika Bonifacija'' iz nanizanke Ena žlahtna štorija
Martinov ples s skupino Prizma

Nedeljska glasbena animacija Sing Girls, Suhu Cvetje, poulični glasbeniki
Martinov ex – tempore: društvo briških likovnih umetnikov Dablo s prijatelji –
slikanje na steklenice, darilne škatle, platna

Martinov pohod
Krožni pohod po pohodni poti Drugembernca – primerno za vse, pohodna
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obutev in obleka, trajanje cca. 3 ure. Več informacij na www.smartnobrda.si
Od 11.00 naprej

Degustacije vin po različnih kleteh in lokacijah Šmartnega

12.00 Hiša kulture,
Bar Pr'Naad
12.00
13.00, Parkirišče
pred Šmartnim in
severni trg
13.00 Hiša kulture
13.00 Hiša kulture
14.00 dvorana
Hiše kulture
18.00 Hiša kulture

Kuhanje polente po starem, ognjišče

Ob vinu vodo.
Vedno.

Degustacije vin po različnih lokacijah Šmartnga
Prihod starodobnikov v Šmartno

Otroške ustvarjalnice
Degustacije oljčnega olja, Društvo oljkarjev Brda
Pikolit, avtohtona briška sorta, predstavitev in vodena degustacija. Darinko
RIbolica, enolog, Vinska klet Goriška Brda
Gledališka skupina Globočak Kambreško, Gugalnik, komedija

Podpiramo akcijo Vinske družbe Slovenije, Ob vinu vodo.Vedno. Ob
degustacijah bodo vinarji nudili brezplačno vodo blagovnih znamk Oda, Zala,
Radenska.

Podpiramo odgovornost za volanom: organizirajte si varen prevoz na martinovo.
Informacije in rezervacije na e-naslov taxi.brda@live.com ali po telefonu 051 366 182.
Rezervirajte si prevoz, privoščite si brezskrbno martinovo !
Informacije martinovo šmartno: www.smartnobrda.si
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