
Festival Med zvoki krajev

I Suoni della Pace / Zvoki miru 
/ The Sounds of Peace

V sodelovanju z: Kulturni dom Nova Gorica, Miren Kras, Fundacija Pot miru v Posočju, PromoTurismo FVG, 
Občina Foljan Sredipolje, Pro loco Foljan Sredipolje, Občina Zagraj
Aktivnosti so vključene v okvir bližajočega se projekta Evropska prestolnica kulture 2025.

Od Cerja do Doline bersaljerjev pri hribu 
Sei Busi: glasba, narava, zgodovina na Poti miru
 

Koristne informacije
Hrana: Okrepčevalnica Cerje in Gostilna Štirna v Opatjem selu (3 km)
Rezervacija prenočišča: mirenkras.si/en/accomodation

Pohod / Prvi dan
3. september 2022

Ob spremstvu vodnika se bomo podali po kraškem delu Poti miru in 
obiskali muzej v kraški jami Pečinka, kamniti prestol generala Borojevića, 
bojišča na Fajtjem hribu in Rusko jamo. Za pohod, ki je dolg približno 15 
kilometrov, priporočamo pohodniška oblačila in obutev, s seboj imejte 
zadostno količino vode. Po zaključku koncerta bo zagotovljen brezplačen 
prevoz do začetne točke pohoda, velikega parkirišča ob izvozu za Cerje. 

Prijavnina: 12.00 EUR — vključuje kosilo, okrepčilo na postankih in voden ogled podzemnih jam.

Obvezne predhodne prijave do 29. avgusta: info@mirenkras.si ali +38631 310 800 
Pohoda se udeležite na lastno odgovornost.

10:00 Začetek pohoda. 
 Zbirno mesto: na velikem parkirišču ob izvozu za Cerje, 
 ob lokalni cesti Miren-Opatje selo
17:30 Predviden prihod na Cerje
18:00 Brezplačen voden ogled Pomnika miru
20:00 Koncert*

*ORKESTER FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE 
Giulio Arnofi, dirigent 
Veronika Brecelj, violina
Spored: F. Mendelssohn, P. Ramovš
Ta edinstven koncert za mir med narodi, v tem primeru zlasti med Slovenijo 
in Italijo, se bo odvil v  sugestivnem okolju Pomnika miru na Cerju, od koder 
se odpirajo krasni razgledi in brezmejni prostori.

Vstop na koncert je prost, priporoča se rezervacijo sedeža na:
biglietteria@associazioneprogettomusica.org

NA KONCERTIH BOMO ZBIRALI PROSTOVOLJNE PRISPEVKE ZA OBNOVO POGORELEGA KRASA.



Festival Med zvoki krajev

I Suoni della Pace / Zvoki miru 
/ The Sounds of Peace

V sodelovanju z: Kulturni dom Nova Gorica, Miren Kras, Fundacija Pot miru v Posočju, PromoTurismo FVG, 
Občina Foljan Sredipolje, Pro loco Foljan Sredipolje, Občina Zagraj
Aktivnosti so vključene v okvir bližajočega se projekta Evropska prestolnica kulture 2025.

Od Cerja do Doline bersaljerjev pri hribu 
Sei Busi: glasba, narava, zgodovina na Poti miru
 

Od Cerja do Doline bersaljerjev pri hribu Sei Busi. Voden pohod v 
spremstvu zgodovinarja po Poti miru, kjer bomo obiskali muzej in strelišča 
na Vrhu svetega Mihaela. Na poti do Doline bersaljerjev pri hribu Sei Busi 
bomo spoznali še nekatere druge pomembne zgodovinske in naravne 
znamenitosti. Pohod bo potekal po makadamskih ter stranskih poteh in bo 
dolg približno 15 kilometrov. Za pohod v naravi priporočamo pohodniška 
oblačila in obutev. Hrano in pijačo imejte s seboj, lahko pa si privoščite tudi 
kosilo v gostilni Al poeta (priporočamo rezervacijo). Dolina bersaljerjev pri 
hribu Sei Busi bo prizorišče koncerta, od koder bo zagotovljen brezplačen 
prevoz do začetne točke pohoda, velikega parkirišča ob izvozu za Cerje. 

Obvezne predhodne prijave na pohod do 29. avgusta: info@associazioneprogettomusica.org
Pohoda se udeležite na lastno odgovornost.

08:30 Začetek pohoda 
 Zbirno mesto: na velikem parkirišču ob izvozu za Cerje, ob lokalni cesti Miren-Opatje selo
17:30 Predviden prihod  v Dolino bersaljerjev pri hribu Sei Busi
18:00 Koncert*

*ETNOPLOČ TRIO
Alexander Ipavec, harmonika 
Piero Purich, sopranski in tenorski saksofon
Matej Špacapan, trobenta
Glasba ki jo ustvarja in izvaja slovensko-italijanski trio, združuje 
različna glasbena izročila –  jazz standarde in blues, ki jih glasbeniki 
začinijo s tangom ter italijanskimi ljudskimi, balkanskimi, židovskimi in 
skandinavskimi ritmi in harmonijami.

Vstop na koncert je prost, priporoča se rezervacijo sedeža na: 
biglietteria@associazioneprogettomusica.org

NA KONCERTIH BOMO ZBIRALI PROSTOVOLJNE PRISPEVKE ZA OBNOVO POGORELEGA KRASA.

Več informacij: neisuonideiluoghi.it / kulturnidom-ng.si / mirenkras.si

Pohod / Drugi dan 
4. september 2022


