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22. junij - 6. december


REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

www.seviqc-brezice.si

Capella Carniola

Libre Vermell de Montserrat

& labirinti pomladi in ljubezni / Mazes of Spring and Love
Nedelja / Sunday, 7. 9. 2014, 20:30
Turjak, Grad Turjak, Viteška dvorana / Turjak Castle, Knights’ Hall
vstopnice / tickets: 30 €, Festibus: 10 € (LJU 19:00)

Festibus: Obiskovalcem koncertov je na voljo avtobusni prevoz iz Ljubljane. Odhod Festibusa je izpred Hale Tivoli, po koncertu se
avtobus vrača v Ljubljano. Zaradi omejenega prostora je obvezna rezervacija do 12. ure istega dne.
Bus transportation is available from Ljubljana for concert goers. The Festibus will leave from Hala Tivoli and return to Ljubljana
after the concert. Due to limited space, reservations are required and can be made until 12 noon on the day of the concert.

REZERVACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC / REZERVATIONS AND TICKET SALES
www.eventim.si
Eventimova prodajna mesta / Eventim ticket selling PRODAJA
points
in / and Ars Ramovš
VSTOPNIC
T: 01-2420812, 051-303040, 10:00-15:00, E: info@k-ramovs.si
E S S E N T I A L C I TY G U I D E S

www.eventim.si

PRODAJA VSTOPNIC

www.eventim.si

PRODAJA VSTOPNIC

LEGENDA O HANNOVEM SRCU V NIŠI V GRAJSKI KAPELI NA POKOPALIŠČU TURJAK
V grajski kapeli na turjaškem pokopališču je še danes možno videti srce Hanna Auersperga. Grof Hanno (1838-1861) je
stopil v vojsko pri 17. letih. Leta 1860, v času boja za združitev Italije, se je Garibaldi izkrcal na Apeninskem polotoku. Franc
II, se je zatekel v mesto Gaetta severno od Neaplja. Na pomoč so mu priskočili prostovoljci, med njimi tudi Hanno, ki ga je
v boju zadela karteča in mu poškodovala nogo. Za poškodbami je umrl, njegovo truplo pa so pokopali v cerkvi sv. Jožefa v
Gaetti. Njegovo srce pa so pripeljali domov, na Turjak.
Ljudska domišljija je na podlagi teh resničnih zgodovinskih dejstev ustvarila romantično legendo, po kateri naj bi se Hanno
zaljubil v kmečko deklico s Turjaka. Ker je bila ta ljubezen prepovedana, ga je oče poslal v vojsko v Italijo, kjer pa je iz razočaranja naredil samomor. Njegova želja je bila, da bi bilo njegovo srce blizu njegove ljube. Shranili so ga v kapeli, deklica pa je
okrog srca zavezala pentljo.
GRAD TURJAK, eden najpomembnejših gradov na nekdanjem
Kranjskem, je bil prvič omenjen leta 1220, vendar naj bi nastal že
v 10. ali 11. stoletju. Njegovi lastniki, turjaški gospodje Auerspergi
so pomembno vplivali na zgodovino naših krajev. Njihova največja
moč je sovpadala s časom reformacije in s časom turških vojn v 16.
stoletju. Neustrašna borca v bojih proti Turkom sta bila predvsem
deželni glavar Herbert Turjaški in Andrej Turjaški, poveljnik
zmagovite vojske v bitki pri Sisku leta 1593.

LOKALNA PONUDBA

Znana je razlaga, kako je zašel tur v grbu turjaških grofov. V
turjaških gozdovih je živelo divje govedo, imenovano tur. Pri
gradnji gradu so turi nagajali zidarjem, zato jih je dal grof pobiti.
Le enega niso mogli ujeti in šele po sedmih dneh so ga pripeljali
na grad. Star zidar je ob tem prerokoval, da bo turjaški rod
močan kot tur, ki se je toliko časa upiral. Ponosni grof je dal tura
upodobiti na stolpu in v družinskem grbu.
www.velike-lasce.si/velikolaska-dezela/kulturneznamenitosti/146-grad-turjak.html

Valovita pokrajina, porasla z mešanimi gozdovi, vasice, ki so ohranile domačnost in
prvotno podobo, in prebivalci, ki se še danes ukvarjajo s številnimi starimi, tradicionalnimi
obrtmi, so značilnosti občine Velike Lašče, ki je prav tako znana po številnih naravnih
znamenitostih, med katerimi izstopajo KOBLIJI CUREK – najdaljši dolenjski slap, Bajdinški
slapovi ter številni kraški pojavi.

Velikolaško deželo smemo upravičeno imenovati zibelko slovenske knjige in kulture. Tu so se rodili PRIMOŽ TRUBAR, pisec
prve slovenske tiskane knjige, FRAN LEVSTIK, ki je predvsem znan kot avtor znamenite povesti Martin Krpan, ter pesnika,
pripovednika, dramatika in esejista JOSIP STRITAR in JOŽE JAVORŠEK.
Več informacij: www.trubarjevi-kraji.si

