Pivo in cvetje Laško

Sporočilo za medije

Pivo in cvetje Laško – uvodni četrtek je navdušil
Laško, 12. julij – Če se dan po jutru pozna, bo letošnji festival poln
navdušenja.
Kljub že petinpetdeseti izvedbi festivala, je vznemirjenje na začetku
festivala vedno prisotno. Ko program steče, sledi olajšanje, ob katerem
ostane le še skrb in odgovornost, da bo tudi do konca teklo vse po načrtih.
Prvi dan festivala je bil programsko, vremensko in tudi glede števila
obiskovalcev idealen festivalski dan.
Na odru Zlatorog je obiskovalce v večer s svojimi značilnimi ritmi swinga
in čudovitim glasom popeljala zapeljivo gibajoča Alice Francis. Skupina
Tabu je poskrbela za nadaljevanje navdušenja s svojimi najbolj poznanimi,
pa tudi najnovejšimi skladbami. Eva in fantje so vrhunski profesionalci, ki
se zavedajo, da je publiki z odra potrebno dati čisto vse. Povsem svoja
zgodba pa je Magnifico, ki se je pred leti naslavljal s »šarlatanom«, a je
nedvomno odrski, ustvarjalni in glasbeni »Gospod« slovenske glasbe.
Četudi se prišteva med »balkance, čefurje, južnjake«, so njegovi nastopi
dodelani z nemško natančnostjo in vrhunsko glasbeno virtuoznostjo, v
katero ves čas kariere tako spretno vpleta svoje »južnjaške« glasbene
korenine.
Vrhunec večera na odru Zlatorog in težko pričakovani Rival Sons so
postavili piko na i. Z mešanico starega, trdega rocka, bluesa in pogosto
globokimi toni, spominjajo na skupini Black Sabbath ali Led Zeppelin.
Navdušenje publike je bilo še toliko večje, ko so fantje z odra sporočili, da
so veseli, da so v Laškem, da so navdušeni nad mestom in da se tu dobro
počutijo. To je bil koncert brez napake, vsi člani benda in tudi številni
pomočniki na odru, so delovali popolnoma usklajeno, mirno,
profesionalno. Dekleta so bila še posebej navdušena nad pevcem Jayem
Buchananom, ki še posebej pri izvajanju mirnih balad spominja na
legendarnega Jima Morrisona.

Na odru Jubilejnik je bila po svečani otvoritvi in znamenitem zabijanju pipe
v prvi festivalski sodček, publika popeljana in zapeljana v Las Vegas. Tina
Gorenjak, moderatorka te imenitne gledališko glasbene predstave, je
odigrala izvrstno vlogo zapeljivke, ki je z ravno pravšnjo mero drznosti
zapeljevala publiko in Laško spremenila v Laško Vegas. Trije izvrstni
vokalisti pa so dokazali, da lahko stojijo na katerem koli odru sveta. Uroš
Perič, Oto Pestner in Omar Naber so prepevali melodije, ki nikoli ne bodo
pozabljene.
Če so na Jubilejniku kraljevali moški, so na odru Laščan prevladovala
dekleta. Single Ladies so navdušenke nad globalno glasbeno zvezd
Beyonce in so s sodobno pop glasbo zaokrožile večer nostalgičnih
osemdesetih, ki jih vsak večer z drugimi glasbenimi gosti izbira DJ Pero.

Danes glasbeni program:
Oder Zlatorog: Lusterdam, Full Trunk, Šank Rock, Opća opasnost
Oder Jubilejnik: Alex Volasko, Ansambel Saša Avsenika, Goran Karan in
Vagabundo Band
Oder Laščan: DJ Pero in glasba osemdesetih ter skupina Help / Beatles
Tribute
Oder Malt: Cassper, Deyco, GT, Marina Karamarko
Da o Mavrični deželi za mlado in staro, pouličnem vrvežu s povorkami,
razstavah zgodovinske dediščine in cvetličnih razstavah niti ne pišemo.
Pomembno pa je zapisati in opozoriti vse obiskovalce, naj uživajo
odgovorno in zmerno. Varno je legendarno!

Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si.
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