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SLOVENIJA

Druga violina praznuje
Gostilna Druga violina je z nastopom na Ljubljanski vinski poti opozorila na svojo 4. obletnico z
obuditvijo zgodbe o povodnem možu in potopom hišnega vina.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

ŽIVLJENJE V OBJEKTIVU

Žanr: POROČILO

Naklada: 92.805,00

LJUBLJANSKA VINSKA POT
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SLOVENIJA

28. 06. 2016 Slovenske novice

Stran/Termin:

10

Naslov: Druga violina praznuje
Avtor:
Rubrika/Oddaja: ŽIVLJENJE V OBJEKTIVU

Žanr: POROČILO

Površina/Trajanje: 164,69

Naklada: 92.805,00

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

druga violina praznuje
Prijatelja Druge violine sta tudi vinarja Boštjan Protner in Danilo Steyer.

GostiLNa Druga violina je

z nastopom na Ljubljanski vinski poti
opozorila na svojo 4. obletnico z obuditvijo zgodbe o povodnem možu
in potopom hišnega vina. Povodni mož in Urška sta namreč plesala
na Starem trgu, kjer domuje ta z vsem dobrim uglašena gostilna. Le
malokdo si je predstavljal , da bo gostilna, ki jo je odprl Center Draga ,
da bi svojim uporabnikom omogočil usposabljanje in delo, postala
priljubljen gostinski lokal. V Drugi violini goste razvajajo s pristnimi
domačimi jedmi izbranimi vini prijaznim osebjem in prijetnim vzdušjem.
Njihovo poletno ponudbo zaznamujejo večeri salse ob sredah in
petkovi jazzovski koncerti. V teh letih je postala zelo znana kot primer
dobre prakse inkluzije ljudi z motnjami v duševnem zdravju ne le
na Slovenskem , ampak tudi po svetu. V centru se zavedajo pomena
uspešnega delovanja, saj prinaša dober sloves tudi upanje na boljše
zaposlovanje ljudi s posebnimi potrebami in spremembo zakonodaje.
Z letošnjim praznovanjem znova dosegajo premike v razmišljanju. V
sodelovanju s priznanimi slovenskimi modnimi kreatorji bodo danes
v torek , ob 18. uri izvedli modno revijo , na kateri bodo kot manekeni
nastopili njihovi uporabniki. Seveda to ni edino , kar bodo ta dan
ponudili : mlajše bodo privabili z glasbo in modnim ustvarjanjem že
od 10. ure dalje. Takšen ritem dogajanja bodo obdržali vse do polnoči.
Veseli bodo , če se jim boste pridružili na praznovanju. ¾
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