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Jutri se prične že 52. festival Laško Pivo in cvetje – danes uvertura, Dan 
odprtih vrat Pivovarne Laško in Dan Laščanov 
 
 
Laško, sreda, 13. julij – Festival Laško Pivo in cvetje 2016 je tu. Danes se prične s tradicionalno 
uverturo, dnevom odprtih vrat laške pivovarne, ki bo od 14h do 18h in dnevom Laščanov. 
Mesto je s cvetličnimi aranžmaji dobilo svečano podobo, postavljeni odri so v pričakovanju 
nastopajočih, izvajalci športnih, kulturnih in drugih spremljajočih prireditev brusijo zadnje 
organizacijske podrobnosti, medtem ko kamping v Jagočah že sprejema prve obiskovalce.  
 
Po tradiciji je dan pred uradnim začetkom festivala namenjen predstavitvi organizatorja in lokalnih 
gostiteljev. Uvertura je praznik in dan posebnega slavja za Pivovarno Laško ter krajane in krajanke 
Laškega. Mesto z dobrimi 3.000 prebivalci bo v prihodnjih dneh obiskalo predvidoma preko 100 tisoč 
gostov. 
Pivovarna Laško bo od 14h do 18h na stežaj in gostoljubno odprla svoja vrata ter z vodenimi ogledi 
obiskovalcem predstavila zgodovino delovanja. Gostje spoznajo sestavine piva, se seznanijo s 
celotnim procesom varjenja in nadaljnje proizvodnje ter polnitve različnih znamk te najbolj poznane 
zlatorumene pijače v svetu. Ob koncu ogledov jih pozdravi še Laška godba na pihala, s po vsej Evropi 
znanimi mažoretami. Prav gotovo velja za vrhunec gostoljubja pokušina vseh vrst znamk piva 
pivovarne Laško, kar je vedno priložnost za sproščen pogovor in druženje. Minula leta se je dneva 
odprtih vrat udeležilo po skoraj 3.000 obiskovalcev. 

Od 19h dalje k druženju vabijo gostitelji, župan ter krajani in krajanke Laškega. V muzeju Laško bodo 

odprli razstavo pivovarskih etiket pivovarne Laško. Ta bo nato odprta od četrtka do vključno sobote 

med 12. in 21. uro, v nedeljo pa med 10. in 18. uro. Na občinskem dvorišču, kjer ima svoj prostor oder 

Club, domačini pripravijo družabno in glasbeno dogajanje, ki se raztegne v zgodnje jutro. To je 

priložnost, da se spomnijo pomembnih in uglednih meščanov, ki so kraju ali širši skupnosti dali svoj 

osebni pečat, razglasijo naj Laščana in Laščanko, odprejo knjigo vpisov in vtisov, pripravijo različne 

dobrodelne aktivnosti in še več.  

V četrtek, prvi uradni dan festivala Laško Pivo in cvetje, bodo v glasbenem programu obiskovalce 
navduševali številni glasbeni zvezdniki. 
Na odru Zlatorog bodo festival ob 19h odprli člani skupine Tabu, ki so v poletje stopili z novo 
zgoščenko. Sledila bo skupina Voodoo Vegas, za njo pa kitarska legenda Joe Satriani, ki bo prav v 
času svojega nastopa praznoval okroglih 60 let. Zaključek uvodnega večera na največjem odru 
Laškega pa bo zaznamovala skupina Siddharta.  
Na odru Jubilejnik, kjer bo tudi sicer uradna otvoritev festivala ob 21h, bodo nastopili Gadi, namesto 
obolelega Jana Plestenjaka pa so organizatorji uspeli privabiti legendarno hrvaško skupino Novi fosili. 
Na odru Club bodo program odprli člani skupine Pliš5 z odličnim Jurijem Zrnecem, sledita še skupini 
Leni Kravac in Emersound. 



Na odru Malt, ki je namenjen elektronski glasbi, bo po predstavitvi mladih, domačih didžejev nastopil 
Jack Eye Jones, v Kulturnem centru Laško pa si bodo gostje lahko ogledali glasbeni performance 
Louie`s Cage Percussion. 
 
Zgodba festivala Laško Pivo in cvetje, ki iz leta v leto premika meje rasti in drugih vsebinskih 
dosežkov, skrbno pripravljen program in organizacijska dovršenost, so najbolj prepričljivo povabilo 
obiskovalcem, da tudi letos pridejo na obisk festivala, ki predstavlja enega vrhuncev poletnega 
dogajanja v Sloveniji.   
Vabljeni že danes, sicer pa med 14. in 17. julijem. Nasvidenje v Laškem! 

 

Obiščite spletno stran www.pivoincvetje.si, uporabite galerijo slik http://www.pivo-cvetje.si/za-
medije/galerije/   

Novinarsko akreditacijo lahko še vedno povsem enostavno uredite tule: http://www.pivo-cvetje.si/za-
medije/akreditacija/.  
 
Več informacij: 
 
 

 

Darinka Pavlič Kamien 
odnosi z javnostmi festivala Laško Pivo in cvetje 
+ 386 41 769 360 
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