Lendavska
trgatev 2015
5. september

FESTIVAL

Tradicionalna etnološko - kulinarična prireditev se
odvija na različnih lokacijah v mestu. Lendavska
trgatev je praznik vinogradnikov, ki prepriča s pestrim celodnevnim programom in bogato kulinarično ponudbo začinjeno z odličnimi lendavskimi vini.

VINARIUM
Lendava 28.8. - 5.9.2015

11.00 - 13.00
Tradicionalna povorka
Milenijska fotografija
13.00 - 17.00
Ponudba lokalne kulinarike
15.00 - 17.00
Folklorni festival Kulturna dediščina v pesmi in plesu
18.00 - 22.00
Zabava z glasbeno skupino Weekend band
22.00 - 00.00
Koncert tamburaške skupine Mejaši
00.00 - 01.30
Zabava z glasbeno skupino Weekend band

KULTURA in TURIZEM
MEDNARODNA KONFERENCA

BOGRACFEST
OTVORITEV STOLPA
LENDAVSKA TRGATEV

PICASSO

Več informacij o prireditvah:
www.lendava-vabi.si

KULTURA in
TURIZEM
28. avgust - Mestna hiša

2015
29. avgust
staro mestno jedro
Med zgodovinskimi kulisami meščanskih hiš in ob vznožju slikovitih lendavskih vinogradov že več kot desetletje
pripravljamo največje tekmovanje v kuhanju bograča v
Sloveniji.

2. september ob 17.00
Lendavske gorice

Otvoritev razglednega stolpa

• V STAREM MESTNEM JEDRU
8.00 - 9.00

Letošnja konferenca, namenjena strokovni
javnosti, bo v znamenju predavateljev iz
madžarskega Pécsa, avstrijskega Gradca in
Đurđevca na Hrvaškem.

Budnica - nastop pihalne godbe
9.00 - 13.00
Zbiranje tekmovalnih ekip, prevzem sestavin, urejanje tekmovališča in
pričetek kuhanja bograča
9.00 - 12.00
Kuhanje degustacijskega bograča na kulinaričnih otokih, animacija z

Častna pokroviteljica konference je ministrica
za kulturo RS mag. Julijana Bizjak Mlakar

uličnimi glasbeniki
12.00 - 18.00
Program radijskih hiš
13.00 - 14.00
Ocenjevanje in razglasitev rezultatov v kategoriji
«Najlepše urejeno tekmovališče«
14.00 - 18.00
Animacija otrok v mestnem parku
17.00 - 19.00
Ocenjevanje vzorcev bograča
20.00 - 21.30
Razglasitev rezultatov v kategoriji »Mojster bograča«
18.00 - 23.00
Zabavni program s skupino Tropik

• PRI HOTELU ELIZABETA

Stolp z višino 53,5m, s katerega pogled seže v
štiri države, bo osrednja stičiščna turistična
točka Lendave, kjer bo zaživela gostinski
ponudba in kjer bo moč poskusiti lokalno
pridelano hrano in vino.

18.00 - 21.30
Zabava z glasbeno skupino Nova Legija
21.30 - 22.00
Žrebanje dobitkov velike nagradne igre Bogračfesta
22.00 - 01.30
Zabava s tamburaško skupino Zrin

Brez vstopnine na dan otvoritve.

