Sporočilo za medije

MUZEJ V HIŠI STARE TRTE PRAZNUJE 9. ROJSTNI DAN
V preteklem tednu potekali številni dogodki in eminentni obiski
(Maribor, 22. april 2016) V sredo, 20. 4. 2016, je Hiša Stare trte na Lentu zabeležila 9. obletnico
delovanja. V tem času je muzej z vinoteko odličnih štajerskih vin obiskalo skoraj pol milijona
obiskovalcev. Skrbnik najstarejše trte na svetu Stane Kocutar je ob tej priložnosti dejal:
»Življenje je prekratko, da bi pili slaba vina, zato je treba priti v Hišo Stare trte!« Misli se je
pridružila prva dama slovenskega vinarstva dr. Slavica Šinkovec, gostja sinočnjega vinskokulinaričnega večera v Hiši Stare trte.
Hiša Stare trte deluje pod okriljem Zavoda za turizem Maribor - Pohorje. Je hram vinske tradicije in
kulture Maribora, Štajerske in Slovenije, kjer se obiskovalci lahko sprehodijo skozi muzej, okušajo vina v
vinoteki z degustacijskim prostorom, kupijo spominke, med katerimi so izdelki domače pridelave in
slovenska čokolada, hkrati pa prostor služi kot turistično informacijska točka. Skozi vse leto se v Hiši
odvijajo številne vinsko-kulinarične prireditve. Kot poudarja direktorica Zavoda, Janja Viher:
»Promocija Stare trte se izvaja po vsem svetu preko številnih promocijskih aktivnosti, kot so Festival
Stare trte, sejemski dogodki, B2B srečanja, prireditve in vinsko-kulinarični dogodki, dodatno
prepoznavnost pa dosegamo tudi s saditvijo cepičev potomke Stare trte. Glas o Stari trti se širi,
prizadevamo pa si, da bi bila prepoznavnost Stare trte kot naravne znamenitosti še večja, saj se s tem
veča tudi družbena odgovornost lokalnega prebivalstva in drugih vpletenih. Naša želja je, da bi se
najstarejši dami na svetu vsaj enkrat v življenju poklonil vsak, ki ceni vino.«
Najbolje obiskan muzej v mestu ob Dravi je odprt vse dni v letu, že od njegove ustanovitve pa je vstop
brezplačen. Od leta 2015 Hišo krasi največji talni mozaik v Sloveniji avtorja Igorja Orešiča iz več kot
milijona drobnih kamenčkov.
Hišo so v času od njene otvoritve obiskali številni pomembni gostje, med drugim pevec Jimmy Cliff,
razne politične delegacije, v Hiši se redno srečuje združenje slovenskega reda vitezov vina; v tekočem
praznično obarvanem tednu pa sta Hišo Stare trte počastila s svojim obiskom tudi ukrajinski veleposlanik
v Ljubljani, Nj. eksc. gospod, Mykhailo F. Brodovych in britanska veleposlanica v Ljubljani, Nj. eksc.
gospa, Sophie Honey.
Osrednji dogodek, s katerim se je obeležil vstop v deseto obletnico delovanja Hiše Stare trte, se je odvil
v četrtek, 21. 4. 2016, z vinsko-kulinaričnim večerom v družbi prve dame slovenskega vinarstva, dr.
Slavice Šikovec, nagrajene z zlatim viteškim križem Evropskega vinskega viteškega reda - Ordo
Equestris vini Europae, in mariborskega mestnega viničarja, Staneta Kocutarja. Gostje večera so
pokušali vina sorte modra kavčina, med njimi tudi vino prvih potomk najstarejše trte. Ga. Šikovec je ob
tej priložnosti poudarila, da je Slovenija ampelografski vrt, saj na tako majhnem prostoru, kjer se zlivajo
panonska, alpska in sredozemska klima, uspevajo najboljše evropske vinske sorte. Na večeru so
obiskovalci uživali v štiri hodnem meniju, ki ga je pripravila turistična kmetija Štern - Pri Kovačniku,
dogajanje pa je prijetno zaokrožil koncert Maje Pihler – Bilbi in Gregorja Stermeckega.
Naslednji dogodki / vinski večeri v Hiši Stare trte:
05. 05. 2016, 19:00, Večer refoška in drugih vin slovenske Istre
07. 05. 2016, 10:00, Otroške brbončice

-

12. 05. 2016, 19:00, Večer irskih viskijev z Majdo Debevc
19. 05. 2016, 19:00, Večer ameriških viskijev z Majdo Debevc

Dodatne informacije:
Hiša Stare trte, Vojašniška ulica 8, Maribor: T: 02 25 15 100, E: stara-trta@maribor.si.
Pripravila: Vesna Horvat
Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje

