14. FESTIVAL ODMEVI DEDIŠČINE
(od 30. 5. 2019 do 1. 6. 2019)
14. FEStival ODMEVI DEDIŠČINE 2019
Baška grapa (Grahovo ob Bači – Koritnica – Hudajužna - ob Ravtarskem potoku - Podbrdo)
Namen …..
Vsako leto društvo potrka na vrata tehniške dediščine, ki jo upravlja in jo brezplačno ponuja obiskovalcem. To so trije
biseri, spomeniki lokalnega pomena tega območja: Jakovo kovačijo, Prangarjev mlin z žago venecijanko in vetrovalno
napravo predora Bukovo. Vsebina prireditve pa zajema tudi iz tolmuna nesnovne dediščine. Zadnji dan štiridnevne
prireditve je vedno namenjen tržnici dediščine, kjer se predstavijo tudi društva in posamezniki iz sosednjih občin ter od
blizu in daleč in prireditvi dodajajo vsebinsko bogatejši pečat.
CILJ
Festival odmevi dediščine ponuja društvu priložnost za odmev programov in produktov, ki jih je društvo ustvarilo v 14
letih delovanja.
 promocija starih običajev, navad in kmečkih opravil, nekatere je društvo tudi trajnostno zapisalo na »filmski
dokumentarni trak«, s čimer želi prispevati k ohranjanju dediščine na podeželju in k ohranjanju njegove vitalnosti
: Vetrovalna (pre) tiha pričevalka odmeknjenega časa, Grema u hrib sejct (predstavitev hribovske košnje), Sveta
noč – slovenske jaslice, 26. let kasneje (posneto ob obletnici prvega verskega dokumentarnega filma Sveta noč –
slovenske jaslice, 1992, RTV SLO) -možnost nakupa
 nadaljevanje nagradne akcije »Selfi na svoji zemlji«, ki z inovativno ponudbo zvišuje kvaliteto preživljanja prostega
časa na področju rekreacije, športa, zdravja in doživetij z vlakom po Bohinjski progi
 vabimo na tradicionalna organizirana pohoda - Pohod po Bevkovi poti in pohod po Tematski poti Na svoji zemlji
(pohod po lokacijah snemanja prvega slovenskega celovečernega igranega filma) s katerima ohranjamo spomin
na filmsko dediščino slovenskega filma.
 obiskovalce povabimo na tradicionalne prireditve : Stržiškasrki sejem (skupaj s KS Stržišče), Paslejdnca, delavnico
puslov,
Z razpršenostjo prireditve na različne lokacije povezujemo različne segmente kulturne tehnične dediščine, z njo
seznanjamo obiskovalce in jo ponujamo kot možnost za aktivno izrabo prostega časa.
Istočasno vsem obiskovalcem dajemo možnost izrabe trajnostne mobilnosti dostopa do naših krajev. Obisk 14. FEStivala
odmevov dediščine 2019 je lahko primer dobre prakse trajnostne mobilnosti v praksi na področju ohranjanja in
spoznavanja naravne, kulturne in tehnične dediščine kot rezultat razvijanja t. i. zelenih produktov. Z uporabo javnih
prevozov do lokacije festivala (avtovlak, vlak, kolo) bi radi pripomogli tudi k spreminjanju navad obiskovanja prireditev.
Na vse dogodke VSTOP PROST !
INFORMACIJE: DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA, Stržišče 28, 5243 Podbrdo
 G 041 601 248  E drustvobaskadediscina@gmail.com  S http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si/
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