Ta medeni dan
Žirovnica, 31. avgust 2018

Ljubitelji čebel, čebelarke in čebelarji!
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, v sodelovanju s Čebelarskim društvom
Antona Janše Breznica in Občino Žirovnica prisrčno vabi na
Ta medeni dan v Žirovnici.
Kulinarični medeni dogodek z zabavnim dogajanjem za otroke in odrasle se
bo odvijal preko celega dneva, v soboto, 31. avgusta 2019, na prireditvenem
prostoru Konjeniškega kluba Stol ob lokalni cesti Breznica–Vrba.

Na bogato založeni medeni tržnici se bodo predstavili žirovniški ponudniki, čebelarji z
vseh koncev Slovenije in ustvarjalci zanimivih izdelkov povezanih s čebelami in medom.
Gostili bomo znane kuharske chefe, ki bodo za vas pripravljali vrhunske grižljaje medene
kulinarike.
Poskrbljeno bo za zabavne aktivnosti za otroke, kranjsko sivko bo najmlajšim, s pesmijo in
plesom predstavil Ribič Pepe. Popoldansko dogajanje bo popestril koncert
Andreja Šifrerja.
Tudi večer bo medeno obarvan, saj bo v prireditvenem šotoru organizirano
srečanje čebelarjev s strokovnimi predavanji in proslavo ob 100-letnici
Čebelarskega društva Antona Janše Breznica. Za zabavo s plesom bo ob
koncu prireditve poskrbel Ansambel Roka Žlindre.

Sladko povabljeni!
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Urnik dogajanja
od 11.00 do 18.00

Medena tržnica

od 11.00 do 18.00

Dogajanje na stojnicah (ulični umetniki, čebelarska foto
stojnica, igre za otroke, pokušine ...)

od 12.00 do 15.00

Medeni kuharski šov s pokušino mednih dobrot

ob 13.00

Zabava za najmlajše z Ribičem Pepetom

ob 14.00

Predstavitev knjige Medeni kulinarični vodnik

od 14.30 do 16.00

Koncert Andreja Šifrerja

ob 17.30

Predavanje Priprava čebelje družine na zimovanje
predavatelj: Veroljub Umeljič

ob 18.30

Predavanje Vse o čebeljem strupu
predavatelj: Vlado Pušnik

ob 20.00

Proslava ob 100-letnici Čebelarskega društva Antona
Janše Breznica

◦Pozdrav predsednika ČD Antona Janše Breznica, nagovor Ministrice za

kmetijstvo Dr. Aleksandre Pivec, župana Občine Žirovnica in predsednika ČZS

◦Predstavitev in pozdrav medene kraljice
◦Igra o Antonu Janši v izvedbi Kulturnega društva France Prešeren Breznica
◦Podelitev odlikovanj
-

ob 21.00

Nastop Ansambla Roka Žlindre

Ta medeni dan bo potekal na prireditvenem prostoru Konjeniškega
kluba Stol ob lokalni cesti Breznica–Vrba.
Več informacij na www.visitzirovnica.si.

Fotografije: Simon Senica, Polona Kus, Arhiv Turizem Radovljica - Gorazd Kavčič, www.sifrer.com
Organizator dogodka bo javni dogodek snemal in slikal z namenom promoviranja dogodka. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in FB strani organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

