
»500 LET MARIBORSKEGA ROTOVŽA« 

PRAZNIČNI PROGRAM                                                                                                                                                  
OB OBELEŽEVANJU 500.OBLETNICE NASTANKA ROTOVŽA (1515-2015) 

* 

1. del ( jesen 2015 ) 

19. 12. 2015, sobota, Rotovž, Glavni trg, Maribor, vstop prost 

Dan odprtih vrat: ROTOVŽ, POMEMBNA MARIBORSKA POSVETNA TURISTIČNA ZNAMENITOST                                                                                                                                                                                               

program  »ROTOVŽ od 15.15 do 20.15«                                                                                                                            

15.15-20.15 »LEP POZDRAV IZ STAREGA ROTOVŽA«: mala razstava starih, originalnih razglednic in fotografij z 

nekdanjimi podobami stavbe Rotovža (1895-1975), iz zasebne zbirke zbiratelja Borisa Šinkoviča, vzporedno 

prva javna razstavitev oljne slike »Čevljarček, Turki in Maribor«, likovno umetniška upodobitev legende 

»Čevljarček, ki je Maribor rešil pred Turki« avtorja Viktorja Šesta, akad. slikarja, iz zbirke družbe Prvi Kramarski 

d.o.o., istočasno predstavitev knjige »Šumi, šumi Drava« iz leta 1925 (iz zbirke Enote za domoznanstvo 

Univerzitetne knjižnice Maribor) v kateri je bila pred 90. leti prvič objavljena in zapisana legenda o čevljarčku, 

ki je po  več stoletnem ustnem izročilu leta 1532 Maribor rešil pred Turki, dodatno razstavitev načrtov opreme, 

pohištva in stavbe Rotovža iz začetka 20. stoletja (iz zbirke načrtov Pokrajinskega arhiva Maribor ), 

programska napoved napovedovalke Petre Hercog, Predprostor Slavnostne(Poročne) dvorane.      

15.15-20.15 »Rotovški spominek«: razstavno prodajna stojnica z turističnimi spominki na katerih je podoba 

mariborskega Rotovža, iz  turistične trgovine Art mi je mar, Podhod Rotovža.                      

15.15-16.00  »Čarodejeva palčka«: mariborski čarobni umetnik MAGIC WLADIMIR, najprepoznavnejši in v 

svetu največkrat nagrajeni slovenski čarodej, zabavna čarodejska predstava za otroke in odrasle, Rotovška klet. 

16.30-17.15 »Biseri Rotovža«: izr. prof. dr. POLONA VIDMAR, umetnostna zgodovinarka (Filozofska fakulteta 

Univerze v Mariboru), STROKOVNO VODENJE PO STAVBI ROTOVŽA, predstavitev umetnostno zgodovinskih 

značilnosti in podobe mariborskega Rotovža v preteklosti in danes, Podhod Rotovža, Slavnostna (Poročna) 

dvorana. 

17.15-17.30 »Rotovž, mestni sodnik Krištof in Turki«: asist. mag. ŽIGA OMAN, zgodovinar (Filozofska fakulteta 

Univerze v Mariboru),  STROKOVNA PREDSTAVITEV MARIBORA V 16. STOLETJU, opis zgodovinskih dogajanj v 

času vpadov osmanskih Turkov v naše kraje, Slavnostna (Poročna) dvorana.                       

18.00-18.45  »Pojoči Orient«: glasbena skupina AMINA, akustični vokalno-instrumentalni koncert sevdalink, 

tradicionalne bosanske glasbe, ki so jo v srednjeveško Bosno prinesli Osmani, v času svojih osvajanj današnje 

južne in srednje Evrope ter Maribora, Slavnostna (Poročna) dvorana. 

19.30-20.15 »Pesem renesanse«: glasbena skupina GITA, akustični vokalno-instrumentalni koncert 

zgodovinske, ljudske in renesančne glasbe, ki izhaja iz obdobja , v katerem je bil zgrajen mariborski Rotovž, 

Slavnostna (Poročna ) dvorana. 

BREZPLAČNI VODENI OGLED MARIBORA - 19. 12. 2015, 17:00, IZPRED Hiše Stare trte 



Pridržujemo si pravico do spremembe programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Projekt: »PRAZNIČNO LETO MESTA 2015- 500 LET MARIBORSKEGA ROTOVŽA«                                                                                                   


