Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo vzdolž evropske kulturne
poti Via Sancti Martini. Združila so moči, da oživijo kulturno dediščino in spodbudijo
skupne evropske vrednote solidarnosti in gostoljubnosti, povezane s sv. Martinom.

Vmesno partnersko srečanje v Albengi

Tretje mednarodno srečanje projektnih partnerjev NewPilgrimAge je potekalo na
v Albengi (Italija) 8 in 9. novembra 2018. Srečanje je znova potrdilo, da imamo nekaj
skupnega - vsi smo posvečeni zavestnim korakom, da bi dediščino sv. Martina
približali domačinom, obiskovalcem in drug drugemu. Tukaj lahko preberete sporočilo
za javnost.

#Mindspace

Simbole sv. Martina smo natisnili na majice in vrečke.
Med »Ars Sacra« festivalom, zahvaljujoč konstelaciji Mindspaca, Inner City Parish
Church in Verkstadena, smo soustvarili in natisnili napis Saint Martin 'T na majice in
torbe. Preberi več tukaj.

#ZRC SAZU

Delavnica o kulturni dediščini z dijaki.
ZRC SAZU je organizirala delavnico v eni od slovenskih srednjih šol s ciljem, da bi
lažje razumeli, kako si najstniki stari 17-18 let predstavljajo pojem kulturna dediščina
ter kako jim dediščino približati. Preberi več tukaj.

#Szombathely
Savaria eterna! – Gre za zgodovinski
karneval Savaria, največji skupinski
dogodek v Szombathelyju. Razpon
obstoječih festivalskih lokacij se je
razširil z novejšimi in večjimi:
predstavitev vojaške tradicije – s
skupinami za ohranjanje tradicije,
koncerti v cerkvi, vodeni nočni sprehodi
po pokopališču, osvetlitev cerkve s
slikami o življenju sv. Martina in
zgodovinsko družinsko igrišče, vse to je
potekalo na trgu pred obnovljeno
cerkvijo, zgrajeno na rojstnem kraju
svetnika. Preberi več tukaj.

Prebivalci Szombathelyja so uživali na festivalu sv. Martina. Zahvaljujoč
sodelovanju mesta in škofije ter številnih nevladnih organizacij, ki so organizirali
serijo dogodkov in s tem omogočila državljanom, da praznujejo festival sv. Martina.
Med 6. in 8. novembrom so bili v program vključeni koncerti cerkvene glasbe,
predstavitev knjige, sveta maša, avanturistično igrišče, ki vodi skozi življenje sv.
Martina in njim dobro znani »vesper«, vsi dogodki so bili zbrani v programsko
brošuro. Preberi več tukaj.

Plakati z lokalno vizijo mesta Szombathely kot del projekta NewPilgrimAge

#Maribor

Maribor je izbral zmagovalne ideje! – Med 19 prispelimi idejami, je Maribor izbral 4
finalne ideje. To so - kulturno-turistični projekt, ki bo populariziral Staro trto, evropsko
kulturno pot sv. Martina, legende in običaje preko aplikacije interaktivne karte
romarske poti ter preko socialnih omrežij. Projekt »Hobotnica« je zmagovalen med
inovativnimi idejami, kako promovirati dobrodelnost. Več preberite tukaj.

Prva pohodniška pot v Mestni občini Maribor.
Še po letu 2000 je bil na zemljevidu pohodniških poti v Sloveniji brez označenih
pohodniških poti prav odsek med Mariborom in Ptujem v Slovenskih Goricah. Šele po
letu 2011 so prišle te poti tudi na mariborsko območje – najprej pot sv. Martina in
nato še druge, najprej Emina in nato še Jakobova,« je povedal mag. Uroš Vidovič, t.
i. Change Driver projekta NewPilgrimAge, »Maribor pa je tako postal center
pohodniških poti. Tovrstni projekti, kot je NewPilgrimAge, torej lahko popolnoma
obrnejo situacijo in zelo vplivajo na dogajanje v lokalni skupnosti, kar vrača pozitivno
energijo v naše mesto.«

#Dugo Selo

Fotografije iz Parade sv. Martina v Dugem Selu, Hrvaška.

Župan Dugega Sela je nagradil ustvarjalce najboljših idej o dediščini sv. Martina, ki
so sodelovali na javnem natečaju. Oglejte si video posnetek intervjujev z
zmagovalci..

Izbrane so bile predvsem daljnosežne ideje, ki učinkovito uporabljajo tehnologijo.
Prenosljiva, virtualna razstava na mestni spletni strani in spletna aplikacija za QR
kodo za študente sta dobili največ točk. Preberi več tukaj.

#UNPLI Veneto

Oglejte si videoposnetek, kako je potekalo prvo srečanje UNPLI Veneto z lokalnim
prebivalstvom in zainteresirano javnostjo v okviru projekta NewPilgrimAge.

UNPLI Veneto je pripravil prispevek o avtorju Paolu Ghedini, ki govori o svoji knjigi
"Sulle Orme Di San Martino", prevedeno v slovenščino "Po stopinjah svetega
Martina", ki opisuje 11 poti po pokrajini Veneto. Knjiga vključuje popolno zbirko
kulturne, zgodovinske, umetniške in ikonografske dediščine sv.Martina v regiji.

#Albenga
Predstavitev

o

neverjetni

“evoluciji”

mesta Matera.
Na vmesnem dogodku je vabljeni govornik,
gospod Nicola Trombetta, podžupan mesta
Matera, podal zelo navdihujočo predstavitev
o neverjetni “evoluciji” njegovega mesta.

Matera, ki se nahaja na jugu Italije, je
navdihnila Carla Levija za roman
"Kristus se je ustavil pri Eboliju" (1945),
ki priča o popolni izolaciji tega ozemlja,
ki je dolgo časa štela za "sramoto
Italije", brez železnice, ki bi jo
povezovala s sosednjimi regijami, bo v

letu 2019 Evropska prestolnica kulture!
Preberi več tukaj.

Slavnostna podelitev nagrad NPA za
najboljšo idejo - aktivna skupnost z
dobrimi idejami ... Med tednom sv.
Martina v Albengi je potekala proglasitev
zmagovalnih idej, izbranih v okviru
najboljše ideje NPA.
Neformalno izobraževanje in socialna
vključenost ter organiziranje lova na
zaklad, namenjeno najmlajšim; lokalna
študijska skupina; in ideja, da bi romarje
ponovno preusmerili na pot Via Sancti
Martini in bi le ti nadaljevali s hojo do
Szombathelyja in delili svoje izkušnje
prek spletnega bloga. To so tri izbrane
ideje in kmalu se bodo začele aktivnosti
za njihovo nadaljnje razvijanje in na
koncu izvedbo! Preberi več tukaj.

Prostovoljci FAI pozdravili partnerje
NewPilgrimAge – Še obstajajo mladi, ki
preživljajo prosti čas tako, da delijo
svojo strast do umetnosti in kulturne
dediščine z drugimi. Prostovoljci FAI
mladi

Albenga-Alassio

so

med

študijskim obiskom pozdravili projektne
partnerje NPA in jih vodili po katedrali
sv. Mihaela.
Zahvaljujoč

vikarju

katedrale

so

obiskovalcem izjemoma odprli kripto, ki
datira med koncem 4. in začetkom 5.
stoletja. Preberi več tukaj.

NAŠ ZADNJI VIDEO
Ne pozabite preveriti Youtube kanala NewPilgrimAge Interreg za več informacij!

Video posnetek rojstnega kraja sv. Martin v Szombathelyju na Madžarskem.
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