Vaška skupnost Ivanji Grad-Zagrajec prireja

Festival sivke ter košarkarski
turnir na Ivanjem Gradu
petek, 1. julija in sobota, 2. julija
Vikend v objemu sivkinega vonja
in v košarkarskem vzdušju bo tudi
letos nekaj posebnega.
Poleg športnih užitkov se boste lahko preizkusili v kreativnosti, se sprehodili po okolici,
spoznali sivko in njeno uporabnost in tudi pobliže spoznali vasico Ivanji Grad in njene
prebivalce, saj vam bodo domačini odprli svoja vrata ter vas sprejeli v svoj dom.
Sobotni pohod ob 16. uri bo letos potekal nekoliko drugače. Poleg nasada sivke, sušilnice
in destilacije bomo obiskali tudi nekatere domačije, kjer boste lahko okušali pravi kraški
teran in domače dobrote, kraški med ter v domači ribarnici Hapy Day degustirali ribe in
ribje prigrizke.
Sobotni pohod bo trajal približno 3 ure. Spoznali boste Ivanji grad in Zagrajec ter
Ivanjegrajce in Zagrajce, se zabavali ob njihovih zgodbah ter začutili gostoljubje njihovih
domov. Zaključili bomo v objemu sivke pri Novatorjevi hiši.
Na poti se bomo ustavili na Bučevi domačiji, pri Kosovelovih, Jernejkovih in Mačkovih,
vrata pa bo odprla tudi ribarnica Hapy Day, ki ravno v tem letu praznuje svojo 20-letnico.
Pohoda v petek popoldne in soboto dopoldne bosta nekoliko krajša.
Na prizorišču turnirja bodo stojnice, kjer se bodo predstavili domačini s svojimi izdelki,
predstavil pa se nam bo tudi Hotel Šola iz Loga pod Mangartom.

petek, 1. julija 2011
17.00 - otvoritvena tekma. Pomerile so bodo prve ekipe v košarki za pokal
sivke.
18.00 – pohod, ki ga bomo zaključili z delavnico, na kateri bomo izdelali
venčke in šopke, s katerimi bomo okrasili vse »kalune« v vasi. Delavnico bo
vodila ga. Alma.
V času tekem bomo poskrbeli tudi za otroke, saj smo tudi za njih pripravili
delavnice.

sobota, 2. julija 2011
10.00 in 16.00 – vodeni pohodi
11.00 – 17.00 – društvo ANBOT iz Pirana je pripravilo delavnico
izdelovanja raznih izdelkov iz sivke. Delavnica bo potekala pred sušilnico ter
destilacijo pri Novatorjevi hiši.
16.30 uri se bodo že začele prve tekme glavnega košarkarskega dne. Finalni
večer bo poln športnih užitkov in posebnih presenečenj.
Za osvežitev na pohodu bo poskrbljeno. Pripravili bomo posebne sivkine okuse
(sivkin ledeni čaj in piškotke). Tudi v času turnirja bo za jedačo in pijačo
poskrbljeno.

Prijave:
Za delavnice ter dodatne informacije na tel: 031 553 421 (Kristina). Večje skupine
prosimo, da se na pohod prijavijo tudi na tej številki.
Prijave ekip na turnir sprejemamo na tel: 031 390 731 (Jernej).

