5. Food & Art JESTIVAL V KOBARIDU
Pred vrati je gurmansko – umetniški dogodek leta v Dolini Soče
V soboto, 6. 10. 2018, bo v dolini smaragdne reke Soče ponovno zadišalo po posoških
specialitetah, ki združujejo tradicijo in sodobno kreativnost. Na glavnem
kobariškem trgu bo 5. Jestival hrane in umetnosti veličastno sklenil 10. Festival
pohodništva, največji slovenski pohodniški dogodek pod okriljem pobude Slovenija
hodi. Od 11. ure naprej se bodo zvrstile številne gastronomske in umetniške vsebine,
s katerimi bodo v Turizmu Doline Soče sklenili pestro poletno dogajanje. Lokalni
kuharski mojstri, ustvarjalci in umetniki bodo predstavljali svoje umetnine, za
glasbeno obarvan večer pa bosta poskrbela Oto Pestner in Omar Naber. Dolina Soče
je tudi v globalnem kontekstu vrhunsko pozicionirana na kulinaričnem zemljevidu
sveta: tukaj ima svoje ustvarjalne začetke in korenine Ana Roš, svetovna zvezdnica
med kuharji in najboljša kuharska mojstrica na planetu preteklega leta.

Organizatorji ponovno združujejo kulinariko in umetnost
V celodnevnem dogajanju se bodo na glavnem trgu v Kobaridu odvili številni dogodki
s poudarkom na degustaciji kulinaričnih poslastic, pester dodatni program pa bo
ponudil umetniški pridih.
V sklopu projekta, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, se bo letos na odprti tržnici dobrot in
umetniških izdelkov lokalnega izvora, predstavilo več kot 40 najboljših gostiln,
turističnih kmetij in ustvarjalcev Doline Soče. Potekale bodo številne ustvarjalne
delavnice, na katerih bodo svoje talente lahko preizkusili tako mali kot tudi veliki
obiskovalci. Voden ogled Mrzlega studenca bo ponudil vpogled v verovanja in
simboliko posoških staroselcev, od koder črpajo navdih današnji umetniki v dolini
smaragdne lepotice.
Zeleno je še vedno ''IN'' – to dokazuje že tradicionalna Jestivalska izmenjava oblačil,
kjer bodo lahko obiskovalci v trajnostnem duhu sestavljali nove stile, prerasla in
nezaželena oblačila pa bodo našla drugi dom. Večer bosta z glasbenim duetom
začinila Omar Naber in Oto Pestner ter obiskovalcem pričarala duh slovenskega Las
Vegasa.

Gastro – art fuzija Jestivala povezuje pokrajine
Izvrstni kulinarični dosežki Ane Roš so zastavili visoke standarde za gastronomsko pot
celotne doline Soče. Lokalne gospodinje bodo mimoidočim predstavile unikatne
recepte za glavno zvezdo festivala: kobariške štruklje. Letos se bodo prvič v duhu
povezovanja ob bok štrukljem postavili tudi idrijski žlikrofi. Mojca Blaško,
udeleženka MasterChefa Slovenija 2018, jih bo pripravila na prav poseben način.
Poslanstvo Jestivala je že od samega začetka tkanje vezi – v odnosih in tudi prav
zares. Letos bodo v umetniškem delu dogodka pustile svoj pečat ulične gledališke
predstave, koncert ljudskih pevk in predstavitve starih običajev na Legenda.festu.
Ob njih bo zakraljevala idrijska čipka, ki je vpisana v register kulturne dediščine
Slovenije kot živa mojstrovina državnega pomena. Obiskovalci si bodo lahko ogledali
razstave, kjer bodo izvedeli več o izdelovanju in uporabi čipke skozi zgodovino.
Program Jestivala 2018:
11:00 Start kolesarske dirke Vzpon za pokal občine Kobarid
11:00 Otvoritev JESTIVALA okusov in umetnosti
11:00 – 20:00 Tržnica lokalnih izdelkov in pridelkov ter izmenjava oblačil
11.00 – 17.00 JESTIVALSKA izmenjava oblačil
11:30 Razstavi v Zeleni hiši (''Čipka – okras in še kaj'' ter ''Preplet elegance in
domišljije'')
12:00 – 20:00 Kulinarična ponudba restavracij in turističnih kmetij
12:00 – 14.00 Kulinarična demonstracija izdelave kobariških štrukljev – OŠ
Simon Gregorčič, podružnična šola Drežnica
12:00 – 15:00 Demonstracija izdelave Idrijskih žlikrofov in senzorično doživetje
z Mojco Blaško (MasterChef Slovenija 2018)
12:00 Voden ogled Mrzlega studenca – Turistično društvo Kobarid
13:30 Podelitev nagrad za pokal občine Kobarid
14:00 Nastop skupine ljudskih pevk KORENINE
15:00 Voden ogled razstav ''Čipka - okras in še kaj'' ter ''Preplet elegance in
domišljije''
15.30 Ulična predstava amaterskega gledališča Globočak - Kambreško in
Turističnega društva Vrsno.
16:30 Ustvarjalni delavnici z Metko Štrukelj in Damjano Skubin
17:30 Žrebanje nagrad
18:30 Večerni koncert Omar Naber, Oto Pestner: Trip to Las Vegas!

Vse dodatne informacije so dostopne na spletni strani www.soca-valley.com in
www.jestival.si, fizične brošure pa so na voljo v Turistično informacijskih centrih
doline Soče. Se vidimo na Jestivalu okusov in umetnosti v Kobaridu.

