Pivo in cvetje Laško

Sporočilo za medije

Glasbena novost letošnjega festivala Pivo in cvetje
Laško bo odmevala z odra Laščan – Vrnitev v zlata
osemdeseta
Laško, 26. junij – Glasba zlatega obdobja, kampiranje, v Laško
najbolje z vlakom, parkirnina za osebna vozila gratis,
najpomembnejši sta varnost za vse in odgovorno uživanje.
Osemdeseta leta prejšnjega stoletja veljajo za zlata leta glasbe. Svet je
doživel pravo invazijo nastanka novih skupin, hkrati pa je bila takratna
generacija deležna tudi prave eksplozije novih glasbenih zvrsti. Na
družabni sceni in v svetu zabave je vladal disko. Poklon najbolj
ustvarjalnemu obdobju glasbe na svetu bo letos zaznamovalo dogajanje
na občinskem dvorišču, kjer domuje oder Laščan. Od četrtka, do sobote.

Žur iz osemdesetih
Za vzdušje zlatih let tako v glasbi, kot v najbolj sproščeni zabavi, bo
poskrbel DJ Pero s pravo disko glasbo tega obdobja. A to sploh še ni vse,
vsak dan bo na odru še poseben show. Ne le eden, kar dva! Tako bodo v
četrtek nastopile Single Ladies z glasbo Beyonce, v petek bo dan za
beatlemanijo in skupino Help, ki bo obiskovalce popeljala v obujanje
spominov na začetnike sodobne popularne glasbe, v soboto pa bo za
melodije, ki jih poznamo prav vsi, poskrbela AbbaMia. Program odra
Laščan je namenjen vsem, ki bi se radi za trenutek vrnili v osemdeseta ali
jih končno doživeli ob pravih zvokih in sliki – doživetje, ki ga pri nas še ni
bilo.

Tradicionalno kampiranje v Laškem

Navdušeni obiskovalci festivala vedo, da je festival pod šotorom najbolj
vznemirljivo doživetje. Kamp festivala Pivo in cvetje Laško odlikuje idilična
lokacija ob Savinji in le nekajminutna oddaljenost od odrskega dogajanja.
Zaradi upoštevanja nove zakonodaje, ki narekuje plačilo turistične takse
in ustreznega postopka prijave gostov tudi začasnim nastanitvenim
objektom, znaša cena kampiranja 25 EUR, ne glede na to ali boste v
kampu ostali le eno noč, ali pa od začetka delovanja, ki je v četrtek, 11.
7., ob 10h, do zaprtja kampa v nedeljo, 14. 7., ob 21h. Podrobnejše
informacije najdete na spletni strani festivala.

Priporočila za obiskovalce. Parkiranje bo brezplačno.
Organizatorji priporočajo, da se obiskovalci odločijo za pot v Laško z
vlakom, kar je varna, relativno hitra in udobna rešitev. Železniška postaja
je v središču Laškega, le nekaj metrov od festivalskega vrveža. Slovenske
železnice bodo tudi letos zagotovile ugodno ceno potovanja in zadostno
število vlakov iz vseh smeri Slovenije ter nazaj. Vozni red bo kmalu
objavljen na pivoincvetje.si.
V primeru prihoda z osebnim vozilom, pa čaka obiskovalce prijetno
presenečenje. Na uradnih parkiriščih bo namreč letos parkiranje
brezplačno.

Varnost obiskovalcev. Varno je legendarno.
Na festivalsko območje je prepovedan vnos vseh vrst orožja, pirotehnike,
verig, stekla, hrane in pijače, plastičnih steklenic, avdio in video
snemalnih naprav, teleskopskih držal za sebke (selfie stick), brezpilotnih
letalnikov (dronov) in drugih elektronsko vodenih naprav, laserskih lučk in
velikih dežnikov s konico.
Varnostniki bodo lahko pregledovali obiskovalce in preverjali spoštovanje
prepovedi. Varnostniki imajo tudi pravico prepovedani predmet odvzeti,
oziroma osebo, ki ga ne želi oddati, pospremiti izven festivalskega
območja.
Organizatorji pozivajo obiskovalce naj spoštujejo omejitve in se zabavajo
varno!
Glavni pokrovitelj festivala Pivovarna Laško Union pa vsem obiskovalcem
sporoča, naj veljata odgovornost in zmernost. Varno je legendarno.

Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si.
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