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Letak - Mladi, vino in kulinarika
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KAPELA, PETE

Hrana je za
želodec, vino
za dušo!

V vinu je
resnica.

Povej mi kako
piješ in povem
ti kdo si!

Vino pij iz male
steklenice, učenost
iz velike.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Kapela - 20 let

Ob vinu voda.
Vedno.

En kozarec je
zdravje, dva sta
užitek in dobra
volja, trije so
sramota.

Mladim želimo vzpodbuditi željo po vedenju o vinu in kulinariki
ter jih podučiti o turističnem potencialu celotne regije. Zabavno
izobraževalni dogodek bomo na Kapeli pripravili v sodelovanju
z Zdraviliščem Radenci, Višjo strokovno šolo za gostinstvo in
turizem Maribor, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci
in Dosor-jem Radenci. Osrednji del prireditve bo debatno
tekmovanje, v katerem se bodo pomerile ekipe srednjih
šol. Tema debatnega tekmovanja bo razvoj vinogradništva v
Sloveniji, klasifikacija vinorodnih dežel v Sloveniji, pomen vina v
gastronomiji, dvig vinske kulture med mladimi, promocijska

predstavitev vin Kapela d.d.. Na prireditvi bo predstavljen projekt
Mladi in vino, predstavila ga bo slovenska vinska kraljica 2010
Andreja Erzetič in projekt “Ob vinu voda. Vedno”, ki ga bo
predstavil direktor SVD gospod Dušan Brejc. Za izvirno kulinariko
bodo poskrbeli Zdravilišče Radenci, VSGT Maribor in SŠGT Radenci.
Debatno tekmovanje se bo začelo ob 13. uri. Najboljše tri ekipe se
bodo predstavile tudi v prireditvenem prostoru.
Zmagovalna ekipa bo nagrajena s 4-dnevnim letovanjem na
Jadranu, ki ga poklanja Turistična agencija Relax.

16.00 – Uradna otvoritev prireditve
Mladi, vino in kulinarika
pozdravni nagovor Andreje Erzetič, vinska kraljica Slovenije
2010; nagovor direktorice družbe Kapela d.d., pozdravni
nagovor direktorja Zdravilišča Radenci, pozdravne besede
župana Občine Radenci, nagovor aktualne vinske kraljice
Slovenije, nagovor regijske vinske kraljice.
16.20 – Nastop OŠ Kapela, točka s harmoniko
16.30 – Predstavitev programa Mladi in vino
Andreja Erzetič, slovenska vinska kraljica. 2010
16.40 – Predstavitev projekta družbene odgovornosti
vinarjev “Ob vinu voda. VEDNO.”
Dušan Brejc, direktor Vinske družbe Slovenije
16.50 – Plesna točka Ajlec
17.00 – Predstavitev Višje strokovne šole za
gostinstvo in turizem Maribor

17.10 – Nastop OŠ Kapela
humoristična točka
17.20 – Predstavitev Srednje šole za gostinstvo in
turizem Radenci
17.30 – Glasbena točka
študenta Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem
Maribor, Dominika Kuzme s soizvajalcema Valterjem
Klemenčičem in Patricijo Kuzma
17.40 – Predstavitev ekip debatnega tekmovanja
17.50 – Finalno tekmovanje:
tekmovanje treh finalnih ekip, razglasitev zmagovalca in
podelitev nagrad
18.50 – Nastop glasbene skupine AFTER END
19.30 – Nastop glasbene skupine MARKO BANDA
22.00 – Zaključek prireditve

KAPELA, vinogradni‰tvo in
vinarstvo d.d.
Pariãjak 22a, 9252 Radenci
T: +386 (0)2 520 42 50 (h.c.)
T: +386 (0)2 520 42 55 (klet.)
E: kapela.klet@siol.net
www.kapela.si

Več informacij o dogodku na

www.kapela.si

