SPONZORJI:

2. september 2019, 16.00

7. september 2019

STOLP VINARIUM

STARO MESTNO JEDRO LENDAVE

Dan stolpa Vinarium
Stolp Vinarium vstopa v četrto leto delovanja, kar je
priložnost za pogled v preteklo in prihodnje delovanje
ene najbolje obiskanih turističnih atrakcij v Sloveniji.

2.–6. september 2019
MLINSKA ULICA

Kulinarična ulica
Ob prijetnem vzdušju poznopoletnega dne vabi
kulinarična ulica z lokalnimi dobrotami domačih društev:
bograč, perec, langaš, dödöli in dobro lendavsko vino!
Kulinarična ulica poteka tudi v sklopu Bogračfesta in
Lendavske trgatve v Mlinski ulici.

4. september 2019, 20.00
GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA

Koncert: Melanija

Gradečak in Ivan Batoš
Koncert klasične sodobne glasbe za flavto in klavir.
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5. september 2019, 17.00
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Večer lendavskega vina
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Večer, ki je posvečen predstavitvi in okušanju vrhunskih vin
domačih vinarjev v prijetnem ambientu Krone pri Mestni hiši.

6. september 2019, 19.00
GRAD LENDAVA
ORGANIZATORJI:
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www.festivalvinarium.si

Otvoritev likovne razstave:

Christo & Jeanne Claude
Razstava Christo & Jeanne-Claude je letos že druga v ciklu
Velikani svetovne likovne umetnosti na lendavskem gradu.
Christo, rojen v Bolgariji, in njegova žena, Francozinja JeanneClaude, sta najbolj znana umetnika »prekrivanja« umetniških
in kulturnih stvaritev ter poslopij. Na razstavi v Galeriji-Muzeju Lendava so
na ogled najzanimivejši
in najbolj znani projekti
umetniškega tandema.
Razstava bo na ogled do
31. januarja 2020.

40.

Lendavska
trgatev

24. avgust–7. september 2019

Tradicionalna etnološko-kulinarična prireditev je praznik
vinogradnikov, ki prepriča s pestrim celodnevnim
programom in bogato kulinarično ponudbo ter odličnimi
lendavskimi vini. Tradicionalna povorka skozi staro mestno
jedro s predstavitvijo običajev, opravil in noš je prava paša
za oči, kulturna dediščina v pesmi in plesu očara
ljubitelje folklore, ne manjka pa tudi animacije
za otroke in zabave pozno v noč.

PROGRAM
Prizorišče v starem mestnem jedru
9.00 Mini likovna kolonija, park Roža Lendave
9.00 Animacija za otroke, park Roža Lendave
11.00 Tradicionalna povorka skozi staro mestno jedro
Prireditveni prostor pri Hotelu Cubis
9.00 Muzej na prostem,
14.00
18.00
21.00

sejem rokodelstva –
ploščad pri Cubisu
Mednarodni folklorni festival
Koncert skupine Avsenik
Koncert skupine
Poskočni muzikanti

Spremljevalni program za otroke
13.00 Dvorišče lendavske
knjižnice: Pravljično
dvorišče

Festival Vinarium je osrednja festivalska prireditev
v širši regiji, ki se bo letos odvijala od 24. avgusta
do 7. septembra 2019. Festival zajema tradicionalne
kulinarične prireditve, začinjene s kulturnimi
prireditvami in dogodki, ki konec poletja popestrijo
dogajanje v najvzhodnejšem slovenskem mestu.

www.festivalvinarium.si

25. avgust 2019, 9.00
STOLP VINARIUM

Tek Vinarium
www.lendva.info

24. avgust 2019

Na stolpu Vinarium bo tretje leto zapored potekala
mednarodna športna prireditev 3. Vinarium tek, v
sklopu katere se bodo odvijali teki na stolp ter številne
brezplačne aktivnosti.

ZELENICA PRED POSLOPJEM BARA DRVARNICA

Koncert:

Glasbeni nastop
skupine džeZZva

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine
Lendava že vrsto let organizira mednarodno tekmovanje
v kuhanju ribje čorbe. Gre za tradicionalno zabavno
kulinarično prireditev, v okviru katere lahko obiskovalci
poizkusijo tradicionalno jed Panonske nižine ali pa se
preizkusijo v kuhanju te jedi.

www.vinarium-tek.si

PROGRAM

26.–29. avgust 2019, 17.00

14.00

otvoritev XIV. mednarodnega
tekmovanja v kuhanju ribje čorbe

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE
DVORANE LENDAVA TER STOJNICE

14.30

otroški razvedrilni program (lokostrelstvo,
tetoviranje z bleščicami, tradicionalne
lesene igrače, napihljiva igrala, jahanje ...)

15.30

XI. Mednarodni folklorni festival,
glasbena spremljava Tokos s prijatelji,
Zajemite iz Pomurskega madžarskega radia

Etno večeri s kulturo
in kulinariko

18.30

razglasitev rezultatov

19.00

koncert glasbene skupine
Tokos s prijatelji
koncert solistov romske
glasbene skupine
Pannon Cigányzenekar
(Lajos Baranyai s prijatelji)

30. avgust 2019, 20.00
LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE
DVORANE LENDAVA

XIV. Mednarodno
tekmovanje v
kuhanju ribje čorbe

20.00

31. avgust 2019

Prekmurski etno jazz kvartet džeZZva deluje od svojega
začetka v enaki zasedbi; sestavljajo ga vrhunski
glasbeniki: pianist Dejan Berden, kitarist Iztok Rodež,
kontrabasist Mojmir Wolf in bobnar Miran Celec. Že
s svojim prvencem z naslovom DžeZZva so leta 2014
opazno stopili na slovensko glasbeno sceno. Album z
naslovom džeZZva Live From The Hidden Courtyard
so izdali novembra 2016. Lani pa je v izšel njihov tretji,
sicer pa drugi studijski album – Sintur.

›
›
›
›

Srbski etno večer
Hrvaški etno večer
Prekmurski etno večer
Madžarski etno večer

Bogračfest
V starem mestnem jedru Lendave, med zgodovinskimi
kulisami meščanskih hiš in ob vznožju slikovitih lendavskih
vinogradov se že več kot desetletje odvija največje
tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji.

PROGRAM
8.00
9.00
12.00
12.00–18.00

Nastop godbe na pihala
Prevzem sestavin, urejanje tekmovališča
Uradni začetek kuhanja
Zabavni program s skupino
Carthago band, oder pri Mestni hiši

14.00
16.00–17.00
16.00

Ocenjevanje tekmovališč
Predaja vzorcev bograča
Harmonikarsko presenečenje,
oder pri Mestni hiši

Osrednji prireditveni oder pri Hotelu Cubis
Razglasitev rezultatov in podelitev
19.00
20.00
23.00

V okviru etno večerov se bodo predstavila hrvaška,
prekmursko-romska in madžarska društva ter obisko
valcem ponudila tradicionalno kulinariko na stojnicah,
poskrbljeno bo tudi za pester glasbeno-kulturni program.

26. avgust, 17.00
27. avgust, 17.00
28. avgust, 17.00
29. avgust, 17.00

STARO MESTNO JEDRO LENDAVE

1. september 2019, 19.00
SINAGOGA LENDAVA

EDJK-koncert:

Violina hebreica Inga Ulokina z gosti
Lendava se tudi letos pridružuje projektu Evropski dnevi
judovske kulture, v katerega se vsako leto vključujejo
organizatorji iz približno tridesetih držav. Ob tej
priložnosti vas vabimo na koncert Violina hebreica Inga Ulokina z gosti.

priznanj: v kategoriji »Najlepše urejeno
tekmovališče« in »Mojstri bograča«
Koncert: Tanja Žagar
Koncert: Luka Basi

Spremljevalni program za otroke v mestnem parku
11.00–18.00 Animacijski program za otroke
12.00
14.30–17.30

s Sladko ulico
Otroška predstava Miškino gledališče:
Balatonči in Murka
Fit igralnica in otroški bograč
z Vrtcem Lendava

Muzej meščanstva,
tiskarstva
in dežnikarstva
ob 11. uri

Otvoritev zgodovinske
razstave o Mihaelu Hadiku

Spremljajoče
aktivnosti, ves čas
trajanja prireditve
• Brezplačen avtobus
na stolp Vinarium
• Selfie kotiček &
bograč suvenirnica
• Kulinarična ulica

