Pivo in cvetje Laško

Sporočilo za medije

Spremljevalni program festivala Pivo in cvetje Laško ostaja
bogat, raznolik, prijazen za vse generacije in zavezan
tradiciji.
Laško, Ljubljana, 17. junij – Bogat in raznolik spremljevalni program
letošnjega festivala Pivo in cvetje Laško obljublja, da se dobrega pol
stoletja nastajajoča tradicija nadaljuje in nadgrajuje, da se odpira
prostor za novosti in skrbno ohranja prostor za ohranjanje dediščine. V
Laško na koncert peš – a hitre prijave so potrebne! Skrb za varovanje
zdravja vseh obiskovalcev ostaja prednostna naloga organizatorjev.
Festival Pivo in cvetje Laško se bo tudi letos, kot je v Laškem že v navadi,
pričel z vpisom domačinov v knjigo Laščanov. Ta bo na voljo tako v TIC-u
Laško, kot tudi v Muzeju Laško od četrtka do nedelje v okviru odpiralnega časa
obeh institucij.
Uradna otvoritev 56. festivala Pivo in cvetje Laško pa bo v petek, 10. julija
ob 17.30 na občinskem dvorišču. Ob zabavnem in živahnem kulturnem
programu, bo vrhunec otvoritve tradicionalno zabijanje pipe v sod piva ter
vznemirljivo pričakovanje natočenega prvega vrčka piva. Vse skupaj ob
spremljavi Laške pihalne godbe, mažoretk, v družbi pivovarjev, starešine in
hmeljske princese.
»Laška kuhna« prav tako sodi med novosti, ki bogatijo festivalsko dogajanje.
V petek in soboto od 18h dalje bodo vsem lačnim na voljo kulinarična
presenečenja, ki jih bodo pripravili lokalni gastronomski ustvarjalci. Laška
kuhna temelji na blagovni znamki Okusiti Laško, ki kar sama po sebi ponuja
idejo trajnostnih izdelkov lokalne kulinarike, zdravega načina prehranjevanja,
gastronomski turizem in lokalno samooskrbo.
Laško kuhno bo dopolnil tudi Domači kotiček, ki je letošnja novost
festivalskega programa in predstavlja domačine, ki skrbijo za pristnost
domačih okusov ter izvirno ustvarjalnost. Gre za izbrane ponudnike domačih
pridelkov in izdelkov, kmete, čebelarje, zeliščarje ter druge mojstre rokodelstva
in ustvarjalnosti. Domačini so še posebej ponosni na izdelke, ki nosijo certiﬁkat
blagovne znamke Okusiti Laško.
Mavrična dežela – raj za otroke

V petek in soboto med 17. in 19. uro bo na ploščadi pred Kulturnim centrom
Laško čas namenjen igri, didaktični ustvarjalnosti, gledališkim predstavam,
čarovnijam in mnogoterim drugim aktivnostim za otroke. Seveda je v Mavrični
deželi dovolj prostora za vse generacije. Otroke čakajo ustvarjalne delavnice
vile Lili in lutkovne predstave gledališča Pravljičarna, v katerih otroci tudi
aktivno sodelujejo. Ne bo šlo niti brez sovice Uhice in čarovničke.
Razstava Pivo v kozarcu v Muzeju Laško razkriva, zakaj je pitje piva iz
steklenega kozarca primernejše, kot pitje iz keramičnega vrčka. Tudi v domači
Pivovarni Laško so svoja piva od nekdaj dopolnjevali s kozarci, ki so bili nekaj
posebnega. Na razstavi si bodo obiskovalci lahko ogledali pisano paleto
različnih steklenih kozarcev, iz katerih vabi lokalno pivo.
Razstava cvetja »Ocvetliči se« v Zlatorogovi deželi ohranja izvorno
povezavo več kot pol stoletja stare ideje o festivalu cvetja in piva. Tudi letos bo
tako mogoče obiskati različne točke v Laškem, na katerih vas bodo pričakale
doživljajsko ambientalne cvetlične postavitve, kreacije spretnih rok ekipe Chic
Corner.
Razstava je pripravljena kot prostor za fotograﬁranje obiskovalcev, ki lahko
slike delijo v okviru svojih socialnih omrežnih skupnosti. Razkriva pa tudi, da je
Laško domovanje mističnega bitja, o katerem kroži zanimiva legenda. Na
koncertnem prizorišču, šolskem igrišču, je obiskovalcem festivala na ogled in
za uporabo na voljo cvetlično ozadje za slikanje, t.i. »photowall«.
Koncert z ležalnikov
Razmere še vedno narekujejo previdnost, zato je število udeležencev na
koncertu omejeno na 200. Prednost imajo tisti, ki bodo v Laško prišli peš in se
za takšno pot tudi uradno prijavili. Za vsakega obiskovalca bodo na vsakem
koncertu kar najbolje poskrbeli. Za nepozabno izkušnjo si bodo ti med drugim
koncert ogledali z ležalnikov, da se bodo po pešpoti odpočili in uživali v
priljubljeni glasbi.
Ne samo pot – hitrost pri prijavi je pomembna za ogled najljubšega
benda
Od blizu ali daleč, dolžina poti je izbira posameznika. Z Jesenic, iz Rimskih
Toplic, iz Slovenj Gradca, Kopra ali Celja, odločitev je povsem osebna izbira!
Dolžina prehojene poti je pomembna le v prizadevanju za prav posebno
nagrado. Vsak dan bo Pivovarna Laško prav posebej nagradila tistega junaka,
junakinjo, par ali skupino, ki pride v Laško od najdlje in to pot tudi
dokumentira.

Kot marsikateri drug izziv, se tudi pot do odra v Laškem začenja z igro »hitri
prsti«, saj se 22. junija 2021, točno ob 18.25 odprejo prijave! Izbrana pot v
Laško pa bo po tem lahkotna in vesela!

Organizatorji prosijo vse obiskovalce Laškega, da spoštujejo veljavna pravila
glede varovanja zdravja.

Vabljeni na spletno stran festivala www.pivoincvetje.si, kjer bodo dodatne
informacije objavljene najprej.

Festival Pivo in cvetje Laško najdete tudi na Facebooku in Instagramu.
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