Sporočilo za medije

Festival Pivo in cvetje Laško ob 54-letni zgodovini ostaja
vedno mlad. Izjemna priložnost za mlade pevske talente.
Laško, 19. junij – Mavrična dežela, poseben progam za otroke v okviru festivala Pivo in
cvetje Laško, je prilagojen različnim starostnim skupinam, spretnostim in talentom otrok.
Mini Talent show, novost letošnjega programa, pa izjemna priložnost za mlade pevske
talente od 5. do 15. leta starosti. Mladi pevci vabljeni, da se prijavijo in preverijo svoj talent.
Glavna nagrada je tečaj učenja solo petja.
V Mavrični deželi v Laškem se marsikaj dogaja, tega pa so veseli tako otroci, kot njihovi starši ali stari
starši. Od športnih aktivnosti se bodo otroci lahko preizkusili v plezanju na steni in po drevesih, hoji po vrvi,
zemeljskem supanju, fitnesu na prostem, vodnih in drugih igrah. Imeli bodo bralni kotiček, lahko se bodo
razvajali v mini wellnessu ali se udeležili Art tržnice. V ustvarjalnici bodo lahko ugotovili, kako izgledajo
domači balonči, poslikavali majice, obraze, preverili svoje frizerske spretnosti, izdelovali nakit, obroče za
lase, barvali, sodelovali v kreativnih delavnicah za fante in dekleta. Vozili se bodo lahko z mini vlakcem,
prisluhnili pravljicam, si vsak dan ogledali drugo lutkovno predstavo, plesali z Dajano, si ogledovali
čarovniške trike, doživeli obisk Vodomčka ali sodelovali v mažoretni delavnici in si ogledali njihov nastop,
skupaj z Bobnarsko skupino Laško.

Mladi pevski talenti vabljeni na Mini Talent show festivala Pivo in cvetje Laško
Organizatorji letos prvič vabijo mlade, nadarjene pevce in pevke od 5. do vključno 15. leta, da postanejo
Zvezda Odra v Mavrični deželi in »zasolirajo« v glavni vlogi . Kandidati naj pošljejo prijave na elektronski
naslov zasoliraj@agencija101.si do najkasneje 12.7.2018. Prijava mora vsebovati ime, priimek, starost
kandidata ter kontakt enega od staršev.
Mini Talent show v Laškem bo potekal v Zdraviliškem parku v Laškem, v četrtek in petek, 12. in 13. julija od
17h do 19.30, v soboto, 14. julija, pa od 10h do 13h. V primeru slabega vremena bodo organizatorji izbor
organizirali v Kulturnem centru.
Sodelujejo lahko otroci od petega do vključno petnajstega leta starosti. Zmagovalca bo izbrala strokovna
žirija, čaka pa ga lepa, »zasolirana« nagrada organizatorja Pivovarne Laško Union, tečaj solo petja v
vrednosti 500 evrov neto, s katerim bo lahko svojo nadarjenost še bolj razvil.
Število tekmovalcev bo omejeno na največ 50, razporejeni pa bodo v dva predizbora, v četrtek in petek.
Najboljših 20 mladih talentov pa bo nato uvrščenih v finale, ki bo v soboto. Razpisni pogoji so na voljo na
spletni strani www.sola.si. Kontakt Tina Čoga, e-naslov: tina.coga@heineken.com
Mladi talenti, prijavite se in se potegujte za #zasolirano nagrado, ki bo pomagala razvijati vaš talent.
Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si, informacijski center za obiskovalce in novinarje.
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