5. izvedba Festivala Brati gore

Alpsko kulturno dediščino proslavljamo s 100 dogodki
Innsbruck/Bolzano/Bozen – 5. December 2019
Stalni sekretariat Alpske konvencije že peto leto zapored predstavlja Festival Brati gore, ki
širom alpske regije proslavlja kulturno pestrost Alp na mednarodni dan gor, 11. december.
Festival združuje stotine ljudi in preko 100 dogodkov, ki se odvijajo tako na območju Alp kot
tudi izven njega. Zaradi različnih jezikov in številnih narečij nobena evropska regija ni tako
kulturno in jezikovno raznolika kot alpska regija.
Festival brati gore je Alpska konvencija prvič predstavila leta 2015, njegov namen pa je praznovanje
bogate kulturne pestrosti Alp s povezovanjem ljudi, ki ljubijo knjige in gore, kljub temu, da se nahajajo
na različnih lokacijah. Letos v že peti izvedbi festivala pod okriljem Alpske konvencije alpsko kulturo
proslavljajo različni partnerji – šole, knjižnice, planinska društva, knjižni klubi in drugi zainteresirani
posamezniki. Vsi ti alpsko kulturo prenesejo v izkušnjo za prebivalce gorskih območij in tudi tistih, ki
živijo izven njih: od Monaka do Ljubljane ter od Zakopane v Poljska preko Bruselj do info točk Alpske
konvencije.
Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije:
"Literatura nas premakne, nam da misliti, nas nasmeji in,
predvsem, literatura nam pokaže vrednost življenja v Alpah.
S Festivalom Brati gore se želimo pokloniti bogati alpski
raznolikosti s poudarkom na alpski literaturi. Z veseljem
lahko povem, da v letošnji izvedbi združujemo kar 100
dogodkov! Poleg predavanj slavnih in še neodkritih alpskih
avtorjev Festival Brati gore gosti širok nabor dogodkov na
celotnem območju Alp, kot so poezijski slami, literarni pohodi in natečaji za pisanje zgodb. Iz vsega
srca se zahvaljujem vsem partnerjem, da skupaj z nami praznujejo mednarodni dan gora, ter vsem, ki
bogatijo naše misli, dušo in polnijo naša ušesa in oči s svojimi literarnimi in umetniškimi stvaritvami!".
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