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Več kot 1.500 obiskovalcev Pivovarne Laško na dan odprtih vrat, za Dan 
Laščanov pokušina piva Laščan, danes na festivalu vrsta športnikov, tudi 
razkritje o slovenskem zastavonoši na OI v Riu. 
 
Laško, četrtek, 14. julij – Festival Laško Pivo in cvetje 2016 se je včeraj pričel z dnevom odprtih 
vrat Pivovarne Laško. Kar 1500 obiskovalcev so v številnih skupinah gostitelji popeljali skozi 
zgodovino pivovarstva, proces varjenja do polnjenja. Dan Laščanov je do zadnjega kotička 
napolnil občinsko dvorišče, zaživele so ulice Laškega. Laško v sončnem jutru. 
 
Laščani svoj praznik slavijo, kot se za kraj z močnim značajem spodobi, tudi s svojim pivom Laščan. 
Dan Laščanov je res pravi krajevni praznik vseh prebivalcev. V njegovo pripravo in izvedbo so 
vključeni številni lokalni nadarjeni glasbeniki, umetniki, kulturniki, mlajši in starejši, posamezniki in 
skupine, za organizacijo pa skrbijo v laškem STIK in Turističnem društvu Laško. Včerajšnja dogajanja 
so že tradicionalen in za domačine tako rekoč obvezen uvod v štiridnevno festivalsko slavje. 
 
Današnje dogajanje v Laškem se prične ob 12. uri z odprtjem razstave etiket Pivovarne Laško v 
Muzeju Laško ter hortikulturne razstave O(b)stanite v cvetju v Zdraviliškem parku ter v Kulturnem 
centru Laško. Od 16h dalje bo zagotovljeno varstvo otrok v »Otročjem« centru Kino, ob 17h pa se 
odpreta razstavi Narejeno z ljubeznijo (razstava ročnih del Društva invalidov Laško) v Hiši generacij, in 
otvoritev gobarske razstave v nekdanji pivnici Pačnik na Aškerčevem trgu. 
 
Ob 18h bo zaživela etno vas s programom Lepo je res na deželi in prvo od treh etnografskih slik »Eno 
zaigrajmo«, od 19.30h dalje pa pa sledi poulični vrvež z Laško pihalno godbo in mažoretami. 
 
Glasbeni program uvodnega dne že ponuja prve festivalske zvezde: 
Na odru Zlatorog bodo festival ob 19h odprli člani skupine Tabu, ki so v poletje stopili z novo 
zgoščenko. Sledila bo skupina Voodoo Vegas, ki velja za najboljšo mlado rock skupino v Veliki 
Britaniji, 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 domača, že kar 
kultna 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. 
 
V okviru otvoritvene slovesnosti, kamor so organizatorji Pivovarne Laško Union med drugimi povabili 
številne vrhunske športnike, ki tekmujejo pod njihovim okriljem, bo danes zvečer razkrito tudi to, kdo 
bo nosil slovensko zastavo na prihajajočih olimpijskih igrah v Riu. 

Vremenske neprilike so prizanesle Laškemu, sončno jutro je tu, zato prijazno vabljeni! 



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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