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9.00-13.00

• Razstava nagrajenih kruhov, potic in ognjiščnih 
potic (Arkova etnološka zbirka v gradu)

• Dan odprtih vrat Čebelarskega centra za 
predšolsko, šolsko in srednješolsko mladino

9.00-16.00

• Festival KeramikArt (CDUO)

10.00

• Strokovni posvet: Mladi v kmetijstvu in ukrepi, 
namenjeni mladim v novem  programskem 
obdobju (viteška dvorana gradu)

12.30

• Podelitev priznanj za nagrajene kruhe, potice 
in ognjiščne potice (notranje dvorišče gradu)

petek, 9. 9. 2022
7.00-13.00

• Sobotna grajska tržnica
• Prodaja kruha, potic in drugih dobrot na 

stojnicah (parkirišče pri parku)

8.00-13.00

• 7. Rokodelski praznik v Slovenski Bistrici - 
rokodelske delavnice in dan odprtih vrat  
Centra domače in umetnostne obrti (parkirišče 
pri parku in CDUO)

• Predstavitve starih obrti in običajev (parkirišče 
pri parku)

• Predstavitve turističnih in kmetijskih društev 
(parkirišče pri parku)

• Razstava nagrajenih kruhov, potic in ognjiščnih 
potic (Arkova etnološka zbirka v gradu)

9.00-13.00

• Mojstri kuhalnice vabijo na pripravo in 
pokušino lokalnih dobrot iz kotlička- 
kulinarično-vinski sobotni dopoldan 
(parkirišče pri parku)

• Nastopi folklornih skupin, godcev in pevcev  
(parkirišče pri parku)

• Dan odprtih vrat Čebelarskega centra, Medeni 
paviljon in 7. tekmovanje v kuhanju medenega 
kotlička (pokušina ob 13.00 v Čebelarskem 
centru)

10.00

• Končno zakon o rokodelstvu! - strokovni posvet 
v okviru Slovenskega rokodelskega festivala 
(CDUO)

11.00

• Igre turističnih društev - srečanje turističnih 
društev občin Slovenska Bistrica, Makole, 
Poljčane in Oplotnica (parkirišče pri parku)

sobota, 10. 9. 2022

Sočasno bodo v soboto dopoldan potekali še naslednji 
dogodki:
• 10. Fridin rojstni dan (tema: Frida gasilka) - prireditev za otroke v 

grajskem parku (9.00 - 14.00)
• Dan odprtih vrat AMK Classic in ogled zbirke starodobnikov (9.00-

13.00)
• Vodeni ogledi Bistriškega gradu (dopoldan)
• Razstava Likovnega društva Paleta (v Čebelarskem centru)
• Razstava Razvoj zadružništva na Slovenskem (Grad Slov. Bistrica)
• Zaključni dogodek s predstavitvijo rezultatov projekta Na(j)prej 

lokalno! (Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru 
programa CLLD.)

Sočasno bodo v petek dopoldan potekali še naslednji 
dogodki:
• Ustvarjalne delavnice za učence osnovnih šol in ogledi kmetij 

(različne lokacije)
• Razstava Likovnega društva Paleta (v Knjižnici Josipa Vošnjaka 

in Čebelarskem centru)
• Razstava Razvoj zadružništva na Slovenskem (Grad Slov. 

Bistrica)

Podrobnejši program prireditve je objavljen na www.tic-sb.si. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 


