Spoštovani člani Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva!
Vljudno vabljeni na strokovni in prijateljski obisk v Prekmurje in Porabje.
Pridružili se bomo Slovenskemu etnološkemu društvu, ki je pripravilo silno pester in bogat program za
ta dva dneva. Skrbno si oglejte program in Vaše odločitve, da se nam pridružite sprejemamo do 2.10.
na naslov tajnika DSAP g. Majheniča: info@dsap.si ali telefonično 031 372 285.

MEDNARODNA STROKOVNA EKSKURZIJA V PREKMURJE IN PORABJE
10. –11. 10. 2009

Program:
Sobota, 10. 10. 2009
5.45

Zbor pred Slovenskim etnografskim muzejem; odhod ob 6.00

8.30 - 9.30
Veržej: Center DUO in Zavod Marianum
predstavitev centra in projekta Rokodelska akademija, vodstvo Tatjana Vokić
10.00 ―11.00 Kamenci: romski muzej
predstavitev muzeja in zdravilnega gaja, vodstvo romski poglavar Ludvik Levačič
11.30―12.00 Velika Polana: ogled Kranjčeve domačije
12.00 ―13.00 Mala Polana: Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja
predstavitev Pomelaja in jedača s pijačo: meso iz čebra, skutin namaz, kukarčna zlejvanka sladica, jabolčni sok, rdečka – domače rdeče vino, predstavitev Dragica Horvat
13.30 ―14.00 Nedelica: Ancova galerija
bogata etnološka zbirka v zasebni lasti, vodstvo Boris Kučko,
14.00―15.00 Nedelica: Kovačeva domačija
rojstna hiša - cimprana hiša narodnega heroja Štefana Kovača, vodstvo družina Kovač ali
Jelka Pšajd
15.30 ―17.30 Filovci: Lončarska vas Filovci
ogled Lončarske vasi in keramične proizvodnje
vodstvo družina Bojnec in Jelka Pšajd
18.00
Selo: prireditev lüpanje kukarce
kulturni program, zabavni program, prikaz ličkanje koruze
21.00 (oz. po dogovoru)
odhod v Monošter - Hotel Lipa

Nedelja, 11. 10. 2009
10.00
Monošter
predstavitev Kulturnega in informacijskega centra, t. i. Slovenskega doma (vodstvo Marijana
Sukič)
ogled dokumentarnega filma »Porabje nekoč in danes«
11.30
Muzej Avgusta Pavla
ogled stalnih razstav in oglednega depoja (vodstvo Micka Svetec in Katalin M. Hirnök)
13.00
Števanovci
Stražarji ob meji –muzejska zbirka o železni zavesi (vodstvo László Merkli)
14.30
Verica - Ritkarovci
ogled spominske sobe lončarja Karla Dončeca, mojstra ljudske obrti
15.00
Andovci
ogled spomenika živim pri andovskem zvoniku
srečanje s predsednikom Kulturnega in turističnega društva Andovci, Karlom Holecom in s
člani (ogled »malega Triglava« - simbola porabskih Slovencev, in stare domačije, pokušnja
porabskih dobrot)
17.00

Odhod v Ljubljano preko bivšega mejnega prehoda Verica-Čepinci

Stroški:
Stroški strokovne ekskurzije so preračunani na 25 oseb in znašajo 70,00EUR na osebo (cena
vključuje stroške prevoza, kosilo v Prekmurju, nočitev z zajtrkom v Hotelu Lipa v Monoštru)
in kosilo v Porabju.
Prostovoljni prispevki niso všteti (romski muzej, Kranjčeva domačija, Ancova galerija, stalna
razstava in depo Muzeja Avgusta Pavla).
Prijave sprejemamo na elektronski naslov info@dsap.si ali po telefonu 031 372 285. Prijava
je veljavna z vplačilom stroškov ekskurzije na
TR SED – SI 56 0208 3001 6028 646 (pripis Ekskurzija Porabje).
Prijave sprejemamo do petka 2.10. 2009.

