Pivo in cvetje Laško

Sporočilo za medije

Tradicionalna uvertura v festival Pivo in cvetje
Laško
Laško, 11. julij – Danes se pričenja težko pričakovani in med
vsemi generacijami priljubljeni festival Pivo in cvetje Laško.
Domačini se mu po tradiciji poklonijo že dan prej, zato je bilo v
Laškem veselo že včeraj.

Laško praznuje 55. izvedbo festivala Pivo in cvetje, ki se pričenja danes s
prvimi glasbenimi gosti, Alice Francis, Tabu, Magnifico in Rival Sons na
odru Zlatorog. Na odru Jubilejnik bo ob 21h uradna otvoritev, pred tem pa
bodo obiskovalce tam zabavali Veseli svatje, po otvoritvi pa imenitni
glasbeniki Trip to Las Vegas Show.
Na odru Laščan bo DJ Pero publiko navduševal z disko glasbo in spodbujal
obiskovalce k tekmovanju za najboljšega disko plesalca ali plesalko. Vse
skupaj bodo popestrile Single Ladies z glasbo, ki se poklanja pevki
Beyonce. Na odru Malt bodo za elektronsko plesno glasbo poskrbeli didžeji
Lim Nylon, Blu3 in Angel Anx.
Za domačine se je festival pričel že včeraj. Popoldanski program je bil
namenjen ogledu pivovarne Laško, ki se ga je udeležilo okoli 1.500
obiskovalcev. Dan odprtih vrat pivovarne je zanimivo in poučno doživetje,
skozi katerega se obiskovalci seznanijo s procesom nastajanja
priljubljenega lokalnega piva od samega varjenja, do polnjenja v
steklenice. Prav včeraj so v Pivovarni Laško Union podpisali široko
družbeno zavezo o odgovornem pitju, h kateri so s sopodpisom pristopili
še predstavniki AMZS, Gasilske zveze Slovenije, Olimpijskega komiteja
Slovenije ter Planinske zveze Slovenije. Tudi na festivalske goste
naslavljajo prijazno dobrodošlico s sporočilom o odgovornem pitju: Varno
je legendarno.

Večerni program je bil sinoči rezerviran za Dan Laščanov, ki ga domačini
namenijo druženju, povezovanju generacij, poklonu uglednim meščanom
in podpisom v mestno knjigo, vse skupaj pa povezuje dobra glasba in
prijetno pred festivalsko vzdušje.
Danes se začenja polni program tudi v Mavrični deželi, ki je namenjen
otrokom in mladostnikom, zabava in užitek pa nista prepovedana niti za
starše. Vrata odprejo razstave, obiskovalce bo pozdravilo cvetje, pa tudi
večerni ulični vrvež s povorko Laške godbe in mažoretami.
Laško je res prijazno festivalsko mesto.

Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si.
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