PROGRAM DOGAJANJA NA RAZSTAVNEM
PROSTORU SRCA SLOVENIJE
Četrtek, 27. januar 2011
•
•
•
•
•

Ideje in namigi za doživete izlete po Srcu Slovenije (Jarina incoming turistična agencija za območje Srca Slovenije,
Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik)
Izročilo zdravja in zdravljena 17. stoletja po zapisih Janeza Vajkarda Valvasorja (Občina Šmartno pri Litiji)
Pomen zdravega načina življenja in možnost preizkusa telesnih zmogljivosti (Hotel in wellness center Harmonija
iz Mengša)
Predstavitev smučarske in kolesarske ponudbe (Občina Dol pri Ljubljani)
Degustacija domačih dobrot in glasbeni nastop skupin Fantje z Dola in Tamburaške skupine Senožeti (Občina
Dol pri Ljubljani)

Petek, 28. januar 2011
•
•
•
•
•
•
•

Ideje in namigi za doživete izlete po Srcu Slovenije (Jarina incoming turistična agencija za območje Srca Slovenije)
Predstavitev zdravilnega gaja in slikanje avre (Zdravilni gaj Tunjice, Kamnik)
Vodni športi in rekreacija na reki Krki (Občina Ivančna Gorica)
Ob 14. uri: Družabno srečanje županov in koordinatorjev občin Srca Slovenije na razstavnem prostoru
Igrani odlomki iz Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori (Občina Ivančna Gorica)
Prikaz izdelave harmonike in degustacija kulinaričnih posebnosti: mengeški »bizgec« in mengeški »hvancat«
(Občina Mengeš)
Nastop ansambla Kosci in glasbene skupine trobil Janeza Pera, nastop folklorne skupine Svoboda (Občina
Mengeš)

Sobota, 29. januar 2011
•
•
•
•
•
•
•

Ideje in namigi za doživete izlete po Srcu Slovenije (Jarina incoming turistična agencija za območje Srca Slovenije)
Peka domačih kruhov in degustacija trzinske klobase (Občina Trzin)
Nastop folklorne skupine TD Kanja Trzin in glasbene skupine Žolne (Občina Trzin)
Prikaz aktivnosti mladih kotalkarjev in hokejistov (Občina Lukovica)
Degustacija domačih dobrot, sadnih sokov, medu ter petje ljudskih pesmi (Občina Lukovica)
Degustacija kremšnit in predstavitev unikatno oblikovanih izdelkov iz lecta (Občina Domžale)
Gledališka predstava Letnega gledališča Studenec (Občina Domžale)

Nedelja, 30. januar 2011
•
•
•
•
•

Ideje in namigi za doživete izlete po Srcu Slovenije (Jarina incoming turistična agencija za območje Srca Slovenije)
Spoznavanje Jablaniške doline, degustacija kmetij odprtih vrat (Občina Šmartno pri Litiji)
Suho polstenje volne in predstavitev učnih programov kmetije Na vasi (Občina Šmartno pri Litiji)
Pohodništvo, terme, energetske točke, kampiranje in dediščina pod Kamniškimi Alpami (Občina Kamnik)
Predstavitev pohoda Od cerkvice do cerkvice in nastop skupine Trio Adio, (Občina Litija), čebelarska tradicija
Srca Slovenije

