VABILO
Turistična zveza Slovenije in Turistično društvo Mokronog vas vabita na

30. KRESNO NOČ in
19. SREČANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV PODEŽELJA,
v soboto, 22. junija 2019, na Stari trg v Mokronogu

PROGRAM SREČANJA:
12.30 – 13.00 Prihod v Mokronog – registracija udeležencev in pozdravni nagovor
(Razdelitev udeležencev v dve skupini za izlet.)
13.15 – 16.00 Voden ogled kulturne krajine Žalostne gore
(Zanimivo umetniško zgodovinsko romanje na Žalostno goro. 😎)
Voden ogled vinske kleti in degustacija na Vinskem dvoru Deu
(Degustacija dolenjskega posebneža. 😎)
Ogled bližnjega 200 let starega avtohtonega dolenjskega vinskega hrama
(Prikaz 200 letnega izvira dobre volje in zadovoljstva. 😎)
16.30 – 17.15 Plenarni del v Upravno-kulturnem središču Mokronog v izvedbi etnologa in
umetnostnega zgodovinarja, dr. Janeza Bogataja v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie
Trebnje: Ohranjanje kulturne dediščine s poudarkom na kresovanju in načini, kako to kulturno
dediščino umestiti v sodobni čas in v turistične namene.
(Kaj in na kakšen način je oz. ni primerno.😎)
17.30 – 18.00 Priprava stojnic in otvoritev sejma Kresne noči
(Obeležitev letošnje 740. letnice prve omembe Trga Mokronog. 😎)
18.00 – 21.15 Predstavitev društev, ki se izvaja v okviru sejma Kresne noči. Sodelujoča društva
predstavijo svojo vsebino, vezano na temo Kresne noči, in sicer skozi enega ali več
naslednjih načinov: običaj, petje, obred, ples in kulinarika. Vsebina se lahko izvaja v
narečju.
(Predstavitev društev se izvaja na stojnicah, z moderatorko, in na prireditvenem odru. 😎)

Udeleženci sodelujejo v vodeni tematski delavnici za spletanje venčkov iz kresnic,
praproti, šentjanževke in ostalega travniškega cvetja. Spletene venčke razstavimo.
(Delavnica se bo izvajala na prireditvenem prostoru. Društva poskrbijo, da naberejo in s seboj
na prireditev pripeljejo material, magično rastlinje, kot so kresnice, šentjanževke, praprot in
ostalo travniško cvetje. 😎)
21.15 – 21.30 Skupni prižig kresa
(Velika čast, ki pripada udeležencem srečanja. 😎)
21.30 – ---

Druženje do zgodnjih jutranjih ur ob glasbeni skupini Novi spomini
(Nenazadnje gre za čarobno in magično 30. Kresno noč. 😎)

SPREMLJAJOČI DOGODKI NA STAREM TRGU MED 18.00 IN 21.00 URO:
1. nastop folklorne skupine,
2. animacijske delavnice za otroke,
3. nastop škratov Mokronožcev,
4. nastop čarodeja.
Vsi registrirani udeleženci prejmejo:
1. praktično darilo,
2. voden izlet,
3. degustacijo v vinski kleti Vinski dvor Deu in degustacijo ob ogledu in predstavitvi 200 let starega
avtohtonega dolenjskega vinskega hrama,
4. pogostitev s hrano in pijačo na prireditvenem prostoru,
5. strokovno predavanje priznanega slovenskega etnologa,
6. vodeno tematsko delavnico za pletenje venčkov iz kresnic in
7. večerno družabno srečanje ob živi glasbi.
Društvom dodatno nudimo:
1. stojnico,
2. prireditveni oder,
3. predhodno dogovorjeno garderobo,
4. predhodno dogovorjeno ostalo tehnično podporo in
5. parkirna mesta v neposredni bližini prireditvenega prostora.
Vljudno vas prosimo, da se na prireditev prijavite najkasneje do srede, 5. junija 2019, na e-naslov:
tdmokronog@gmail.com
Predsednik TZ Slovenije
Pavle Hevka, l.r.

Predsednik TD Mokronog
Jernej Mauko, l.r.

