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»100 posto zagorsko« na Korzu
Danas i sutra, 2. i 3 srpnja, na riječkom Korzu će se drugu godinu zaredom održati »100 posto
zagorsko«
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Ljeto u zagorju – vrijeme za druženje i glazbeno scensku čaroliju!
Hrvatsko zagorje – Bajka na dlanu, ovog ljeta postaje popirištem uzbudljivog zabavno
scenskog programa. Organizatori vas pozivaju da se družite u jedinstvenom prostoru, atriju
dvorca Oršić kroz pet zabavnih večeri uz vrhunska glumačka i glazbena imena.
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Kerekesh Teatar “Krticama“ otvorio Ljeto u dvorcu Oršić uz ovacije publike
Otvaranje ovogodišnjeg Ljeta u dvorcu Oršić obilježila je nova predstava varaždinskog
Kerekesh teatra koja se pokazala kao pravi odabir....
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0 rijeka
posto
zagorsko« na Korzu
»100

Danas i sutra, 2. i 3 srpnja, na riječkom
Korzu će se drugu godinu zaredom održati
»100 posto zagorsko«,
prodajnoizložbena
manifestacija na kojoj će biti izloženi poljoprivredni
proizvodi uzgojeni na tradicijski,
integrirani ekološki način te
konvencionalni,

i

proizvodi tradicijskih obrta Krapinskozagorske
županije. Svečano otvorenje je večeras u
20 sati, a tog će dana kulturnozabavni program
trajati od 17 do 22 sata, dok će izložbenoprodajni
sajam biti održan u petak, 3.
srpnja od 8 do 20 sati. Izvorne proizvode" Zagorja
predstavit će 56 izlagača, poljoprivrednih
proizvođača, obrtnika, tvrtki, toplica,
agroturizama, hotela, restorana, kulturnih
i udruga.
Bit će organizirana i degustacija
zagorske purice s mlincima i zagorskih
štrukli. Posjetitelji će moći vidjeti i prezentaciju
života krapinskih neandertalaca, prikaz borbi
mačevanja i ratovanja vitezova, uprizorenje
Seljačke bune te prikaz plemićkog života.
ustanova
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Ljeto u zagorju vrijeme za
druženje i glazbeno scensku
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Bajka na dlanu ovog ljeta postaje popirištem uzbudljivog zabavno scenskog

programa. Organizatori vas pozivaju da se družite u jedinstvenom prostoru atriju dvorca Oršić
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Ljeto u dvorcu Oršić održava se u ljupkoj Gornjoj Stubici a samo događanje usmjereno je na

promociju Hrvatskog zagorja i Gornje Stubice kao i na ciljano promoviranje kvalitetnih prostora s

kulturno povijesnom vrijednošću.
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Bajka na dlanu
osvojila Europu

Još

od 2006. godine društvo

Ljeto u dvorcu Oršić

Sv.

Juraj iz Gornje Stubice organizira glazbeno-scenski festival

Program festivala osmišljen je kao bogat te raznovrstan miks kvalitetnih

sadržaja u kome svoje mjesto podjednako nalaze ozbiljna glazba jazz blues etno glazba rock i

popularna glazba i gdje nastupaju strani i domaći izvođači koji svojim doprinosom glazbi
kvalitetom i osebujnošću podižu kvalitetu festivala kao i kvalitetu turističke ponude ovog kraja.

Organizatori i partneri
Suorganizatori festivala su Muzej seljačkih buna Kajkaviana Hrvatska glazbena mladež Radio
Stubica i ostali partneri.

Gdje se održava festival
Festival se održava u atriju Dvorca Oršić u Gornjoj Stubici

ili u dvorani u potkrovlju istog

dvorca
Program festivala potražite ga na linku ljetoudvorcuorsic.msb ili jednostavno pročitajte o
rasporedu događanja na plakatu ispod
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Dobro došli u Hrvatsko zagorje

upoznajte magičan svijet kurija muzeja dvoraca i zelenih

brežuljaka.
Ljetna zabava je zagarantirana

Foto Branka Mašić

Više informacija potražite na slijedećim adresama

www.mhz.hr

www.ljetoudvorcuorsic
Turistička zajednica Krapinsko

zagorske županije

fotografije www.ljetoudvorcuorsic

TZ Krapinsko

zagorske županije www.mhz.hr
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Otvaranje ovogodišnjeg Ljeta u dvorcu Oršić obilježila je nova predstava varaždinskog
Kerekesh teatra koja se pokazala kao pravi odabir.... Otvaranje ovogodišnjeg Ljeta u dvorcu
Oršić obilježila je nova predstava varaždinskog Kerekesh teatra koja se pokazala kao pravi
odabir. Riječ je o komediji “Krtice“ u izvedbi mladog glumca Jana Kerekeša, koja je izazvala
ovacije publike...Proteklog utorka otvoren je glazbeno-scenski festival Ljeto u dvorcu Oršić
koji je privukao više stotina posjetitelja. Večer smijeha uz odličan Kerekesh teatar i
predstavu Krtice, koja je po prvi puta odigrana u Zagorju. Radnja se odvija na nogometnom
terenu u NK Žbunj, gdje se s krticama bori domar Stjepan Radički zvan Štef. Kao šećer na
kraju dolazi i Božo, poznatiji kao "Policajac z Mača". U predstavi glumi Jan Kerekeš, a režiju
potpisuje Ljubomir Kerekeš. Organizatori ove manifestacije su Muzeji Hrvatskog zagorja,
Aikido klub Hohoemi i TZ područja Gornja i Donja Stubica,a svi su iznimno zadovoljni
posjećenošću. Ujedinjene snage i pojačana marketinška aktivnost ovogodišnjeg Ljeta
rezultirala je većom zainteresiranošću publike. Nakon uspješnog otvaranja program ide
dalje. Preporuka je posjetiti i ostale četiri glazbene večeri. U petak 10. srpnja očekuje nas
nastup Tomislava Golubana, a kao iznenađenje nastupaju dvije mlade dame od 8 i 10
godina na klavijaturama i gitari. U utorak 14. srpnja dolazi Ethno Croatia, gdje će nastupiti
više od 20 mladih umjetnika iz cijelog svijeta. Subota 18. srpnja donosi etno i jazz večer uz
Lidiju Bajuk.Festivalsko ljetno druženje u Gornjoj Stubici pod zvjezdanim nebom dvorca Orši
ć bit će završeno odličnim vokalom Ivane Kindl, uz troje glazbenika i akustičnu verziju pop-a
i bluesa.
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