Sporočilo za medije

Pivo in cvetje Laško – Razkrivanje glasbenih gostov se
pričenja danes
Obiskovalci lahko s kliki na spletni strani od danes dalje sami odkrivajo letošnje
glasbene zvezde
Laško, 14. maj 2019 – Festival Pivo in cvetje Laško, ki bo od 11. do 14. julija, bo tudi letos
bogat z glasbenim programom, ki vsako leto plemeniti že sicer zelo raznoliko in vsem
generacijam namenjeno festivalsko doživetje z okoli 60 različnimi glasbenimi dogodki.
Glasbene goste letos razkrivajo kar obiskovalci spletne strani sami. S klikom na izbrano
kartico dvigujejo zanimanje za izvajalca na njej. Vsak dan bo razkrit en izvajalec oz.
skupina, razkrivanje pa se prične 14. maja in traja do 10. junija.
Organizatorji festivala tudi za letos pripravljajo dobro živo glasbo najrazličnejših zvrsti. Od četrtka,
11. julija, do sobote, 13. julija 2019, se bo tako zvrstilo prek 50 koncertov, skupaj z etnografskim
programom, ki bo še posebno pester v nedeljo, 14. julija, pa prek 60 glasbenih dogodkov.
Klik, klik
Letošnje glasbene goste in njihov bogat program bodo privrženci festivala Pivo in cvetje Laško
lahko odkrivali kar sami. Glasbeniki in glasbene skupine se namreč skrivajo za elektronskimi
karticami na spletni strani www.pivoincvetje.si. Obiskovalci spletne strani bodo s kliki na
posamezno kartico prispevali svoj glas za razkritje izvajalca, ki se skriva za njo. Tista kartica, ki
bo na posamezni dan dobila največ klikov, se bo prihodnje jutro obrnila, s tem pa bo razkrit nov
glasbeni gost našega največjega festivala.
Za uvod v razkrivanje letošnjega glasbenega programa organizatorji predstavljajo dve glasbeni
zvezdi. Prvega zaradi njegove izjemne popularnosti, drugo pa zaradi njene premierne
predstavitve v Sloveniji in njene široke žanrske raznolikosti.
Jan Plestenjak
Je sploh kdo v Sloveniji, ki ne pozna njegovih pesmi? 13 albumov in več kot 25 let nastopanja so
garancija za izvrstno zabavo, ki jo Jan s svojo skupino ustvari kjerkoli gostuje. V Laškem pa še
posebej in vsakokrat znova. Priljubljenemu Janu bodo obiskovalci lahko prisluhnili v soboto, 13.
julija, na odru Jubilejnik.
Alice Francis
V Nemčiji živeča eksotična pevka bo s svojo mednarodno zasedbo prvič gostovala v Sloveniji. V
četrtek, 11. julija, bo odprla letošnje dogajanje na največjem odru Zlatorog. Obiskovalci bodo
lahko prisluhnili razkošju njenega programa, od njihovega elektro-neo-swinga z elementi
hip-hopa, charlestona ter jazza iz dvajsetih let prejšnjega stoletja.
Organizatorji obljubljajo mnoge glasbene posebnosti. Zato vabijo zveste obiskovalce festivala, da
s klikanjem na spletni strani odkrivajo številna prijetna presenečenja, ki jih ljubiteljem dobre
glasbe in zabave obeta že petinpetdeseta festivalska izvedba.

Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si.
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