FURMANSKI
PRAZNIK
2022

POSTOJNA

Ste že slišali za tovornike, furmane, za Martina Krpana,...
Preživite

nedeljo, 3. julija 2022
pri Postojnski jami
na

29. FURMANSKEM
PRAZNIKU
IN OKUSITE FURMANSKE JEDI

Program

7.00 • Pohod Po poteh nekdanjih kontrabantarjev, 					
			 zbirno mesto Park Postojnske jame, v sodelovanju s Planinskim društvom Postojna
10.00 • jahanje konj in vožnja z zapravljivčki, vse do večera pokanje z biči ob zvokih
		 narodnih in furmanskih viž harmonike
		 PLOŠČAD PRED POSTOJNSKO JAMO
10.30 in 13.30 • nastop Folklorne skupine Rak, Rakek

		 PARK POSTOJNSKA JAMA
10.00 - 22.00 • bogata enogastronomska ponudba - OKUSI FURMANSKIH JEDI
10.00 - 19.00 • predstavitev prek 40 obrtnikov domače in umetnostne obrti ter drugih dejavnosti
10.00

• tekmovanje v kuhanju lovskega golaža, predstavnikov lovskih družin:

10.00
11.00
12.30
13.00
13.30
15.00

• tekmovanje v diatonični harmoniki, za pokal Postojnske jame 2022, KUD Musica Proteus
• predstavitev starodobnih vozil, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Postojna
• razglasitev rezultatov tekmovanja v diatonični harmoniki in podelitev pokalov
• razglasitev rezultatov tekmovanja v kuhanju lovskega golaža in podelitev nagrad
• predstavitev Športnega kinološkega društva Postojna, prikaz spretnosti psov

 PREVOD FURMANOV S KONJI,
S
VOZOVI IN TOVORI TER DRUGIH,

		 z Notranjske, Dolenjske, Gorenjske, s Krasa, Štajerske, Istre ... po taktu Postojnske godbe 1808, 			
		
mažoretk KD Franc Žiberna Povir s parkirišča pri TiC-u pri Mercator Center, Tržaška c. 59,
		
po Jamski cesti na osrednje prizorišče - PARK POSTOJNSKA JAMA
16.00 • predstavitev najzanimivejših voz s tovori in furmanov – voditeljica

			Marjana Grčman

			 16.30
			 18.30
20.00 - 22.00

• razglasitev najbolj izvirnega voza s tovorom in furmana in podelitev nagrad
• nastop domačega ansambla FURMANI
• nastopili bodo:

Darja Gajšek in Špas kvintet

		

			... plesna glasba in obilo zabave ...

Dragi gostje,
lahko boste poskusili različne furmanske golaže, klobase,
pršut najlepše prasice, kračo s hrenom po krpanovo, furmansko prato,
kontrabantskega piščanca in furmansko pojedino,...
Pridite med FURMANE v Postojno!

Prisrčno vabljeni! VSTOPNINE NI!

V primeru dežja, bo prireditev v nedeljo, 10. julija 2022

Turistično društvo Postojna
Turistično društvo Postojna
1883-2022

in

Soorganizatorja:

TURISTIČNA ZVEZA
BRKINI
KRAS
NOTRANJSKA

TURISTIČNO DRUŠTVO POSTOJNA 1883 - 2022, Poletne kulturne prireditve v Postojni 1976 - 2022

			z območja Brkinov – Krasa - Notranjske

