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Odprtje razstave Nevidni Maribor : Nadvojvoda Janez , oče Meranovega
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Odprtje razstave Nevidni Maribor : Nadvojvoda Janez , oče Meranovega

Gospodarstvo

GZS

poziva poslance :

Vljudno vas vabimo na ogled nove muzejske postavitve na Meranovem

Ne pokopljite

Nevidni Maribor : Nadvojvoda Janez , oče Meranovega ki vas bo popeljala

energetsko

,

po zgodovini posesti na drugačen način. Otvoritev , ki bo potekala v torek ,

februarja 2022, ob 12. uri

,

je

intenzivnih podjetij ,

8.

omogoč ite jim

prva v seriji mariborskih obeležij 200. obletnice

postopen prehod v

prihoda nadvojvode Janeza na Meranovo in v Maribor. Razstava je prvi del

krožno gospodarstvo !

RUK pilotnega projekta Nevidni Maribor v izvedbi KIBLA2LAB in nastaja v

Avtor Editor
:

sodelovanju

s

Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v

Mariboru.Nadvojvoda Janez

je

Meranovo. Leto zatem so pričeli

uspeh se je pokazal že

osebno udeležil. Tukaj

,

s

8.

sajenjem porenskih sort vinskih trt izjemen
,

ob trgatvi leta
je

Glasba

leta 1822 kupil posestvo danes znano kot

1826 ki se je je
,

nadvojvoda Janez

njega in njegovo soprogo Ano Plochl leta 1830

obiskal tudi sam avstrijski cesar Franc

I.

Avtor Editor
:

Vinogradi so postali tako ugledni in

Gospodarstvo

znani da so leta 1832 v današnjem Hrastju ustanovili prvo viničarsko šolo na

VIDEO o vstopu nove

,

Štajerskem. Vrhunski dosežek sistematičnega prepletanja kmetijstva kulture
,

raziskovanja in izobraževanja

je bil

leta 1855 ko je bilo vino rizling
,

z

februar na odrih

Radia Slovenija

,

družbe EQUINOX na
Ljubljansko borzo –

Meranovega ocenjeno kot prvovrstno vino na veliki mednarodni razstavi v

odpira se tudi nov

Parizu. Č as nadvojvode Janeza na Meranovem predstavlja začetek

naložbeni razred in

sodobnega vinogradništva.Vsebine raziskujemo in jih z umetniškimi postopki

priložnost za

in ambientalnimi postavitvami predstavljamo na nove načine od fizičnih

vsakogar da investira
,

,

objektov do izkušenj najnovejših tehnologij.Vstop je prost. Ogled je možen

skladno

s

PCT-protokolom in priporočili

na trg nepremič nin v
Sloveniji

NIJZ.
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:

PR Mreža RUK
:

Gospodarstvo

V ponovni javni

Več

obravnavi dva zakona

vezana na avtorsko in
sorodne pravice
Avtor Editor
:

Druž abno

Editor
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