
 
 

Premiera filma WONDERS OF SLOVENIA 
Ptuj si bo ogledalo stomilijonsko občinstvo 

 
 
Ptuj je ponovno obiskala priznana ameriška producentka Ashley Colburn. Prisostvovala je premieri 
svojega travel šova, ki je nastal v koprodukciji z Alenko Slavinec. Vsestranska slovenska umetnica je 
ameriški producentki predstavila lepote Slovenije. Iz skupnega druženja je nastala ideja o seriji 
filmov o Sloveniji in njenih lepotah, Wonders of Slovenia. Prvi film govori o Ptuju, Mariboru in 
okolici. 
Ashley Colburn prihaja iz Kalifornije. Že v rani mladosti je začutila željo po potovanju in raziskovanju 
sveta. Kariero producentke je začela razvijati v manjših televizijskih hišah, svoj prvi dokumentarni film 
pa je posnela na Hrvaškem. Zanj je bila med drugim nagrajena z dvema nagradama Emmy. 
 
Navdušena nad Slovenijo 
Ashley Colburn je prepričana, da Ptuj turistom nudi ogromno aktivnosti, predvsem pa so jo navdušili 
prijazni ljudje, okusna hrana in dobro vino. Ker je film snemala preteklo poletje, je zagotovila, da se 
bo še vrnila, saj želi med drugim doživeti tudi največji ptujski praznik, kurentovanje. Najstarejše 
slovensko mesto je Ashley Colburn prvi predstavil njen brat, kasneje se je vanj vrnila s ptujsko 
umetnico Alenko Slavinec. Ta ji je našo deželo podrobneje predstavila.   
 
Wonders of Slovenia, prvi travel šov, ki bo Slovenijo pokazal stomilijonski publiki 
Kaj kmalu so stekli pogovori o nizu dokumentarnih filmov. Nastali so trije; o zahodni in osrednji 
Sloveniji ter o Ptuju z okolico. Slednjega si je širša javnost v teh dneh premierno ogledala. 
Šestindvajsetletna Američanka je prepričana, da bo nov šov, ki ga lahko označimo za prvi tovrstni 
travel šov o Sloveniji, ki bo predvajan po svetu, zelo uspešen in da bo v naslednjih letih v Slovenijo 
pripeljal številne turiste. Film bo prikazan v azijskih državah, Severni in Južni Ameriki, v Evropi pa med 
drugim na Poljskem, Hrvaškem, v Franciji in Nemčiji. Sicer pa so z Ashley Colburn stekli pogovori tudi 
o nadaljnjem sodelovanju. Američanka upa, da ji bodo pri naslednjem projektu ponovno pomagali 
dosedanji partnerji: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Mestna občina Ptuj, Javne službe 
Ptuj, Perutnina Ptuj, Terme Ptuj, Ptujska klet in Alenka Slavinec. Premiere filma Wonders of Slovenia 
so se udeležili številni obiskovalci. Prvi odzivi pa so bili zelo pozitivni. Film je požel številne pohvale in 
besede spodbude.  
 
 
 
  

Avtorja fotografij sta Alenka Slavinec & ZRS Bistra Ptuj. 
https://www.dropbox.com/sh/rpe7o4446nelyz7/eWppU4E6nr?m. 

https://www.dropbox.com/sh/rpe7o4446nelyz7/eWppU4E6nr?m

