Pivo in cvetje Laško

Sporočilo za medije

Dobrodošli na 55. festivalu Pivo in cvetje Laško
Laško, 9. julij – V četrtek, 11. julija, se pričenja že 55. festival Pivo
in cvetje Laško. Do nedelje bo mesto ob Savinji nedvomno
glasbena prestolnica Slovenije, kjer svoj glasbeni stil najdejo vse
generacije obiskovalcev in ljubitelji vseh glasbenih zvrsti. Festival
in mesto Laško omogočata prostor in ustvarjalne vsebine za
otroke v Mavrični deželi, kot tudi program za ljubitelje cvetja ter
slovenske kulturne in etnografske dediščine.

Za domačine se bo festival pričel že v sredo, s povabilom glavnega
sponzorja Pivovarne Laško Union na dan odprtih vrat ter večernim,
tradicionalnim Dnevom Laščanov. Obiskovalce čaka bogat in raznolik
program in, kot vsako leto znova, nadvse gostoljubno Laško.

Štirje odri – od rocka do narodno zabavne glasbe
Oder Zlatorog: Alice Francis, Tabu, Magnifico, Rival Sons, Lusterdam,
Full Trunk, Šank Rock, Opća opasnost, Koala Voice, Poison Garden, Big
Foot Mama, Voodoo Vegas
Oder Jubilejnik: Veseli svatje, Uradna otvoritev, Trip to Las Vegas Show,
Alex Volasko, Ansambel Saša Avsenika, Goran Karan in Vagabundo Band,
The Golden Dixie Boys, Mambo Kings, Jan Plestenjak, The Golden Dixie
Boys, Mambo Kings, Jan Plestenjak
Oder Laščan: DJ Pero - Back to 80ties in Single Ladies / Beyonce Tribute,
Help / Beatles Tribute, AbbaMia / Abba Tribute. Vsak večer izbor
najboljšega disko plesalca!
Oder Malt: Lim Nylon, Blu3, Angel Anx, GT, Deyco, Cassper, Marina
Karamarko, GregX, The Frog b2b Mistina, Veztax

Cvetje in razstave
Laško je v času festivala videti kot velika cvetličarna in čudovit razstavni
prostor. Kreativnost cvetličarjev je vredna vsega občudovanja, letos v kar
treh tematskih zgodbah: v Mavrični deželi, v Pivovarjevem skrivališču in
Modnem vrtu. V mestu svoja vrata odprejo galerije in muzeji, ki letos
vabijo obiskovalce na ogled razstav ob 130-letnici Turističnega društva
Laško in razstavo ročnih del Društva invalidov Laško in Rimske Toplice.

Vsakodnevni poulični vrvež, 50. ohcet po starih šegah in
zaključna parada
Obiskovalce festivala bodo na ulicah Laškega vsak večer razveseljevali
Laška pihalna godba z evropsko znanimi mažoretkami, v nedeljo, 14. julija
pa bodo gostje festivala lahko postali svati na čisto pravi ohceti, kot so jih
imeli nekdaj. Poročila se bosta Barbara Knez in Nejc Mašek. Po tradiciji se
festival v nedeljo zaključi s tradicionalno povorko, za veliki finale pa še z
Mednarodnim festivalom plehmuzik.

Mavrična dežela
V parku ob Kulturnem centru Laško je pravi raj za otroke in mladino, v
katerem mladi lahko odprejo pot vsem svojim umetniškim, športnim ali
ročnim talentom, se posvetijo kulturi ali zabavi. V Mavrični deželi se še
starši, dedki in babice vrnejo v svoje otroštvo.

Sobota - Laška multimedijska simfonija
Sobotni večer je vedno čaroben, saj predstavlja vrhunec festivalskega
utripa. Ob dvaindvajsetih za dvajset minut po tradiciji utihne glasba vseh
odrov - ta čas je rezerviran za Laško multimedijsko simfonijo.

Kampiranje
Ljubitelji festivala vedo, da je festival najlepše doživeti s prijatelji v
kampu, pod šotorom, poleg tega pa še ob vabljivi, enotni ceni za vse tri
dni.

Kako v Laško?
Parkirna mesta so pripravljena in na veselje obiskovalcev letos
brezplačna. Kljub temu organizatorji priporočajo gostom, da se v Laško
odpravijo z vlakom in izkoristijo vse ugodnosti, ki jih vsako leto

zagotavljajo Slovenske železnice.

Uživajte odgovorno
»Varno je legendarno« je sporočilo glavnega sponzorja festivala Pivovarne
Laško Union. Zmernost v uživanju je najbolj zanesljiv sopotnik
festivalskega užitka, ki ohranja nepozaben spomin na bogato glasbeno in
družabno dogajanje.

Obvestilo za uredništva
Uredništva prijazno vabimo, da se nam s svojimi novinarskimi ekipami
pridružijo na festivalu. Prijave za akreditacije lahko, kot doslej, posredujete
preko spletne strani www.pivoincvetje.si/
Za zamudnike le še do srede, 10. julija.

Novinarske akreditacije: bit.ly/2YrEw26

Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si.
Fotografije za objavo
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