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Laško, sobota, 16. julij – Gibonni, Skampida, Balkan Boys, Vlatko Stefanovski, Jinx, Mando 
Diao in Mi2 zbrali največ obiskovalcev. Teh se je v petek v Laškem zbralo še enkrat več, kot 
dan prej. Navdušila tudi domačinka ManuElla. Cvetlični aranžmaji tako kreativni, da dobivajo 
noge. Etno vas živi, kot da se vse dogaja še danes in tukaj. Danes ognjena interaktivna 
predstava in ognjemet ob 22h. 
 
Na odru Jubilejnik je Gibonni sinoči dokazal katere vrste glasba je Slovenski publiki še vedno zelo 
blizu. Oder je zavzel z izvrstno skupino glasbenikov ter zapel vse svoje največje hite. Na presenečenje 
vseh, se mu je na odru pridružil Vlatko Stefanovski in skupaj sta odigrala in zapela štiri pesmi. Do odra 
se po običajni poti sploh ni dalo priti. Obiskovalci, ki so bili pozni, so zato iskali stranske poti, da so se 
lahko prebili do dogajanja. So pa glasbeni poznavalci pohvalili nastop tudi domačinke in naše letošnje 
zastopnice za Evroviziji ManuElle, ki je poleg svojih pesmi, dokazala izjemne glasovne sposobnosti z 
vrsto zahtevnimi priredbami domačih in svetovnih glasbenih zvezd. 

Na odru Club je po uvodni imenitni predstavi skupine Patetico ljubitelje latino glasbe navdušujoče 
presenetila odlična kolumbijska glasbena zasedba Skampida, ki je glasovno in z odrsko predstavo 
napolnila občinsko dvorišče, odlično pa so jim sledili Balkan Boys, ki so poskrbeli za pravo zabavo, za 
še več balkanskega melosa pa je poskrbel Vlatko Stefanovski s svojim triom.  

Na največjem odru pa so med seboj kar tekmovali za naklonjenost publike Jinx, ki res nikoli ne 
razočarajo, veseljaški keltski melos so dodali Happy Ol'McWeasel, nato pa popularna švedska 
zasedba Mando Diao, ki je obiskovalce pustila v napetem pričakovanju največjegih hitov Love lasts 
forever, Gloria in še posebej Dance with somebody do druge polovice nastopa. Zgoraj goli pevec 
skupine si je prislužil majico navdušene oboževalke, nato se je na odru ulegel in se z njo pokril. Vrišč, 
ki je sledil, je presegal vse dovoljene decibele. Za domači ognjemet navdušenja pa so tudi letos, 
drugič zapored, poskrbeli izvrstni Mi2, ki so postregli z vsem, kar so najboljšega ustvarili v dveh 
desetletjih in še nekaj več. 

Današnji program bodo za zaključek glasbenega dela festivala oblikovali vrhunski ustvarjalci: 

Na odru Zlatorog: Leteči potepuhi, Jay Wud, Phil X & The Drills, Šank Rock 
Na odru Jubilejnik: Back to Black, Ansambel Franca Miheliča, Manca Špik 
Na odru Club: Jardier, Las Cuerdas, Orlek, Pequena Morte 
Oder Malt: Monom, Stanny Ambram 
Kulturni center Laško: Trium, Oktet 9 
 
Svoje oboževalce imajo tudi cvetlični aranžmaji, še posebej tisti najbolj kreativni, ki doživljajo sindrom 
bermudskega trikotnika, saj nenadoma izginejo. Etno vas s svojimi zgodbami živi v mestnem središču 
kot varuh, da stare šege nikoli ne bodo pozabljene. Poulični vrvež z Laško godbo na pihala in 
mažoretami vsak večer zdrami še tiste, ki si pred novimi doživetji nabirajo moči za novo festivalsko 
noč. Ob 22h sledi še tradicionalna in znamenita ognjena interaktivna predstavna z ognjemetom, ki je 
ne smete zamuditi! 

 

Danes še zadnje povabilo medijem na srečanje s Philom X in njegovo skupino The Drills, ob 18h, v 
hotelu Thermana, v Laškem. 
  



Ob tem pa vas tudi spomnimo na neponovljiv glasbeni dogodek, ki ga Phil X & The Drills pripravljajo 
na svojem koncertu nocoj. 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.  
Obiščite spletno stran www.pivoincvetje.si, uporabite galerijo slik http://www.pivo-cvetje.si/za-
medije/galerije/   
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