Sporočilo za medije

Glasba na festivalu Laško Pivo in cvetje za vse generacije. Športniki so vedno
navdih. Sinoči razkrit tudi zastavonoša naše olimpijske ekipe Vasilij Žbogar.
Laško, petek, 16. julij – Slavnostna otvoritev festivala Laško Pivo in cvetje vedno pritegne
številne obiskovalce, tudi tokrat se jih je trlo pred odrom Jubilejnik. Najbolj navdihujujejo
športniki, med gosti tudi predsednik Borut Pahor. Zastavo Republike Slovenije bo na OI v Riu
nosil Vasilij Žbogar.
Skupina Gadi je dodobra zagrela občinstvo odra Jubilejnik pred uradno otvoritvijo letošnjega festivala.
To so zaznamovali športniki, predvsem rokometna ekipa Celje Pivovarna Laško in pa trije olimpijci,
Vasilij Žbogar in Martina Ratej kot tekmovalca ter Iztok Čop kot vodja naše olimpijske ekipe. Pred
igrami vlada upravičen optimizem, saj imamo mlado ekipo z vrsto priložnostmi za dobre rezultate in
medalje, je potrdil Iztok Čop. Najbolj častna naloga zastavonoše slovenske zastave pripada
dvakratnemu dobitniku olimpijske medalje Vasiliju Žbogarju, je bilo sinoči svečano razglašeno na odru
Jubilejnik.
Sicer pa so natanko ob 19h stopili pred publiko največjega odra Zlatorog Tabujevci in izjemno
navdušili svoje privrižence. Tudi glasbeni poznavalci pravijo, da je Eva Beus res odlična naslednica
predhodnih kolegic, ki navdušuje z vokalno in odrsko izvedbo. Pričakovanja tega večera so bila v veliki
meri usmerjena v eno največjih kitarskih zvezd tega planeta Joea Satrianija, ki je popolnoma upravičil
ta status. Navdušil je s svojim performansom, energijo, komunikacijo s publiko, kot tudi s
komunikacijsko in glasbeno usklajenostjo med člani njegovega benda. Odlično so svojo vlogo opravili
tudi Emersound na odru Club, ki so svoj program prilagajali odzivu publike in tako tudi oblikovali svoj
nastop. Ne gre pozabiti na izvrstno Siddharto, ki je razigrala publiko odra Zlatorog do konca programa
in večno zelene Nove fosile, ki so s svojimi melodijami pihali na dušo nekaj starejše publike odra
Jubilejnik.
Današnji glasbeni program bodo oblikovali izvrstni glasbeniki:
Na odru Zlatorog: Jinx, Happy Ol`McWeasel, Mando Diao in Mi2
Na odru Jubilejnik: Igor in Zlati zvoki, Fantje s Praprotna, ManuElla in Gibonni
Na odru Club: Patetico, Skampida, Balkan Boys, Vlatko Stefanovski Trio
Oder Malt: Lumberjack
Kulturni center Laško: Boradway I love 2016
Sicer pa se danes v že precej zasedenem kampu Jagoče pričnejo ob 12h športne aktivnosti, ob 14h v
Zdraviliškem parku Odine aktivnosti za vse generacije, še naprej so odprte vse razstave. V okvru etno
programa Lepo je res na deželi je ob 18h na vrsti druga slika in sicer »Iz kose v boben, iz lubja v rog«,
ob 18h pa tudi akrobacije na tramplinu Freestyle ter tradicionalni poulični vrvež.
Prav posebno pozornost letos zaslužijo oblikovalci cvetličnih aranžmajev, saj tako raznolike in
kreativne zasnove hortikulturnega dela festivala do sedaj še ni bilo. Zdraviliški park je odraz
ustvarjalnosti lokalnih cvetličarjev, prav enako pozornost pa si zaslužijo tudi vse druge cvetlične
postavitve. Zaradi visoke Savinje so včeraj sicer umaknili aranžmaje v čolnih a je ob ugodni vremenski
napovedi pričakovati, da bodo ta del razstave ponovno »spustili« v vodo.

Medije pa ponovno spomnimo na prav poseben dogodek z vabilom, ki smo ga že posredovali:
Spoštovani kolegi in kolegice,
ko pridejo v Slovenijo glasbene zvezde svetovnega formata, smo res nadvse navdušeni. Koliko je k
temu navdušenju sploh moč še dodati, če te globalne zvezde sodelujejo v dobrodelnem projektu
festivala Laško Pivo in cvetje, ki je naravnan k razvoju domače, slovenske glasbe?
O tem se lahko prepričate ter tudi sami prispevate del svojega žara in energije, če boste sprejeli naše
povabilo na srečanje s Philom X in njegovo skupino The Drills, v soboto, 16. 7., ob 18h, v hotelu
Thermana, v Laškem.
Pridite, da ne zamudite te edinstvene zgodbe. Prve in do sedaj edine tovrstne pri nas!
Ob tem pa vas tudi spomnimo na neponovljiv glasbeni dogodek, ki ga Phil X & The Drills pripravljajo
na svojem koncertu tisti večer. Ena od posebnih gostij njihovega nastopa bo pevka, ki nam je že
dokazala, da imenitno poje moške rokerske vloge. In še več, pevka s pravim rokerskim značajem,
Renata Mohorič! A to še ni vse, saj bosta njihova gosta še dva slovenska glasbenika.
Si sploh lahko privoščite, da vas ni poleg?
Prosim za vašo povratno prijavo, da bo na srečanju vsega dovolj: prostora, stolov, pa tudi priboljškov.
Obiščite spletno stran www.pivoincvetje.si, uporabite galerijo slik http://www.pivo-cvetje.si/zamedije/galerije/
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