Sporočilo za medije
16. FESTIVAL STARE TRTE
Festival vina in kulinarike, kulture in zabave

(Maribor, 26. 9. 2016) Med 2. 10. in 11. 11. bo v Mariboru in v destinaciji Maribor – Pohorje, v
organizaciji Zavoda za turizem Maribor – Pohorje, potekal 16. Festival Stare trte; vrhunski festival
vina in kulinarike, kulture in zabave. Festival bo trajal mesec in pol. V tem času se bo zvrstilo več
kot 40 osrednjih dogodkov in več kot 30 spremljevalnih, z več kot 30 partnerji. Večina dogodkov
bo potekala pred Hišo Stare trte na mariborskem Lentu.
Vrhunec letošnjega Festivala Stare trte, prvo nedeljo v oktobru, bo zagotovo jubilejna, 30. Svečana
trgatev Stare trte, kjer bo okronana 10. Mariborska vinska kraljica. Častni gost letošnje trgatve bo g.
William Carson, Američan, ki živi v Kaliforniji, a je s svojimi mislimi pogosto v Mariboru in je izjemen
promotor najstarejše trte na svetu tudi čez Lužo. Je vinar s štajersko dušo, saj je svoje, kalifornijsko vino
poimenoval kar Drava Wines (pogovor z njim bo za širšo javnost potekal v četrtek, 29. 9., ob 18:00 v Hiši
Stare trte). Nedeljski program se bo letos nadaljeval ob 14. uri, ko bo potekala razglasitev rezultatov 50.
Vinskega letnika vinorodne dežele Podravje in podelitev listine o oceni, ki ga organizira KGZS Zavod
Maribor.
Letos bodo vsi festivalski dogodki v organizaciji Zavoda za turizem Maribor – Pohorje potekali pred in v
Hiši Stare trte, z izjemo martinovanja, ki bo na Trgu Leona Štuklja. Janja Viher, direktorica Zavoda za
turizem Maribor – Pohorje: »Nadaljujemo niz prizadevanj, promocijskih aktivnosti in dogodkov s
poudarkom povečanju zavedanja pomena Stare trte, najstarejše trte na svetu za mesto Maribor in
Slovenijo. Z vsebinami, dolžino festivala in prizoriščem dogodkov dajemo zasluženo pozornost Stari trti.«
V sklopu Festivala bodo potekali številni dogodki na katerih bomo obujali tradicionalno kulinariko v družbi
vrhunskih štajerskih vin. V Hiši Stare trte bodo vsak četrtek vinski večeri, ob petkih še pokušine nekoliko
drugačnih vin, kot smo jih vajeni: vina divjih sort, posebnih kakovosti in drugih. Vsak petek in soboto
bodo še vodeni ogledi mesta v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, prve tri sobote oktobra pa
tudi ogledi v Pokrajinskem muzeju Maribor. V sodelovanju s partnerji smo pripravili tudi otroške
delavnice na temo trte in grozdja, na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji mozaikov.
Na 32. Splavarskem krstu, ki bo 8. 10., v organizaciji Turističnega društva Maribor, bo krščenec Matic
Kosanič, dijak srednje Lesarske šole, boter pa mag. Jože Protner.

Že tretjo leto zapored bodo v osmih izbranih restavracijah na voljo Degustacije Stare trte, obiskovalci
pa bodo lahko izbirali med različnimi ponudbami oziroma meniji, kot so Cepiček, Trsek, Grozd, Trta,
Stara trta in Grozdna sladica.

Kot posebnost letošnje jubilejne, 30. Svečane trgatve, bo posebno jubilejno vino. Zato vabimo imetnike
potomk najstarejše trte – tako tistih uradno podeljenih kot tistih, ki so trte vzgojili sami iz rozg ali pa jih
kupili ob rezi v minulih letih, da v nedeljo prinesejo del svojega pridelka – en zdrav grozd ali največ eno
vedro grozdja. Zbirali ga bomo od 10. ure naprej. Vsak darovalec bo zabeležen in označen, ko bo vino v
steklenicah. Tako kot vino Stare trte kot vino obeh potomk bodo tudi to kletarili na Fakulteti za kmetijstvo
in biosistemske vede – tehnološki center za vinogradništvo in kletarstvo na Meranovem, za kletarjenje
bo zadolžen mag. Janez Valdhuber.
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