Pivo in cvetje Laško

Sporočilo za medije

Pivo in cvetje Laško – vroča in ognjena sobota
Laško, 14. julij – Sobotni program in število obiskovalcev sta
nedvomno potrdila, da je festival Pivo in cvetje Laško resnični
vrhunec poletja. Obiskal ga je tudi predsednik republike Borut
Pahor.

Sinočnja sobota je bila festivalski vrhunec v vseh pogledih. Najprej
vremensko, saj je ob zaskrbljujočih napovedih za celotno Slovenijo, mesto
Laško popršilo le za dobrih 10 minut v popoldanskem času. Nebo se je
nato razjasnilo, temperature so bile prijetne, vzdušje veselo, obisk pa tako
množičen, da bi bilo moč govoriti celo o rekordnem. Končno število
obiskovalcev bo znano po zaključku današnjega festivalskega dne.
Glasbeno so prišli do svojega vrhunca vsi ljubitelji mlade slovenske
skupine Koala Voice, ki je že ob 19h pred odrom Zlatorog zbrala poln
avditorij svojih privržencev. Italijanska skupina Poison Garden se je
izkazala za odlično izbiro, povrhu vsega pa je bil njihov nastop premierni
nastop v Slovenji. Sodijo med vodilne bende evropskega steam punka in
ustvarjajo hibrid med glasbenim koncertom, gledališčem in cirkusom,
podprt s kostumi, posebnimi učinki in narativnimi elementi.
Ko so oder zavzeli Big Foot Mama, je bila pot po Trubarjevem nabrežju,
kamor organizatorji umestijo oder Zlatorog, zaradi množice navdušencev
neprehodna. »Dober večer moje cvetlice«, je bil pozdrav »mame z veliko
nogo« in dekleta so zakričala. Z »Dober večer pivoljubci« pa je naslovil
moško publiko. »Koncert za znoret«, so rekli vsi.
Zaključni koncert na največjem slovenskem odru je letos pripadal angleški
skupini Voodoo Vegas. Energični rokerji niso iz rok spustili dobro ogrete
publike. V zadnjih letih so postali stalnica največjih rock in metal
dogodkov, a so hkrati tudi njihova posebnost. Ni namreč prav veliko
skupin, v katerih na solo kitari zažiga ženska. Ognjevita Meryl Hamilton je

prav gotovo posebnost, Lawrence Case na vokalu pa je dokazal, da so
Voodoo Vegas odlična izbira za izvrsten rockovski zaključek letošnjega
festivala.
Na drugi strani, na odru Jubilejnik, je evforijo zakuril Jan Plestenjak.
Aškerčev trg je bil zaradi tega popolnoma zaprt, tako je med obema
ključnima glasbenima prizoriščema, Jubilejnikom in Zlatorogom, ostalo le
nekaj sto metrov poti, po kateri se je dalo premikati. Jan je svoj koncert
začel z vprašanjem svojim privržencem – s pesmijo »Si OK?« in doživel
navdušen, poskakujoč odziv publike, ki je prepevala namesto njega.
Vokalno in čustveno so Jan in množica ostali povezani do konca. Jan pač
zna! The Golden Dixie Boys ter Mambo Kings so ustvarili sproščeno,
lahkotno poletno vzdušje, slednji so sinoči to dokazali z nastopom v kar
dveh delih, pelo in plesalo se je do zadnjih atomov moči.
Temperaturo je sinoči krepko dvignil tudi didžej Pero, saj je bil oder
Laščan poln plesalcev in ljubiteljev glasbe iz osemdesetih še pred
nastopom skupine AbbaMia, ki izvaja glasbo še danes izjemno popularne
švedske skupine Abba. Ko so zapeli Gimme! Gimme! je izgledalo tako, kot
bi na ogenj prilili še malo goriva. Bilo je resnično ognjevito!
Oder Malt, ki je vsak večer privabil množice navdušencev elektronske
glasbe, se vsa leta potrjuje kot prava odločitev, saj je nadvse priljubljeno
stičišče ljubiteljev tovrstne glasbe, pa tudi nočni »meeting point« vseh
laških ljubiteljev plesa. Za glasbo so včeraj poskrbeli GregX, The Frog b2b
Mistina ter Veztax, k vzdušju pa so nedvomno pripomogle tudi
profesionalne plesalke. Vročekrvno!
Ob 22.uri je nebo Laškega za skoraj 20 minut osvetlila Laška
multimedijska simfonija. Laserski in ognjeni šov, tokrat na čudovito
glasbeno podlago znamenitega ustvarjalca elektronske in filmske glasbe
Vangelisa, je značilnost Laškega, ki z novodobnimi pristopi nadgrajuje
klasični ognjemet.
Delček sinočnjega dogajanja je spremljal tudi Predsednik Republike Borut
Pahor, ki se tudi sicer rad udeleži vrhunca poletja v Laškem in
priljubljenega festivala Pivo in cvetje.
Danes bo na programu jubilejna, 50. poroka po starih šegah, s katero
bosta zakonca postala Barbara Knez in Nejc Mašek. Ob 17h sledi
tradicionalna parada starodobnikov Pivo in cvetje Laško, ob 18h pa
Mednarodni festival plehmuzik in uradni zaključek festivala.

Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si.

Fotografije za objavo

Več informacij:
Darinka Pavlič Kamien
odnosi z javnostmi festivala Pivo in cvetje Laško
+386 41 769 360
pr@ovum.si

STIK, Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško
T: 03 733 89 30
E: info@lasko.info

