
 

Sporočilo za  medije

Laško, nedelja, 17. julij –  Zaključni glasbeni večer postregel z nekaj presenečenji, ki postajajo
dodana vrednost koncertom festivala Laško Pivo in cvetje. Las Curedas in raper Zlatko, Phil X
&  The  Drills  ter  Renata  Mohorič  in  še  večje  presenečenje  Phil  X  &  the  Drills  z  narodno
zabavnim Ivanom Hudnikom v pesmi legendarnega ansambla Queen We will rock you. Ivan
Hudnik je bil s tem nastopom najbolj široko razpet glasbenik tega festivala, saj je nastopil tudi
z Manco Špik ter Ansamblom Franca Miheliča.

Back to black na odru Jubilejnik je bil izjemno lep poklon Amy Winehouse in več. Z nastopom so nas
vrnili  v  zlato  obdobje  R`N`B  soul  klasik.  Pevka  se  je  odlično  znašla  v  skupini  devetih  članov  in
dokazala,  da  je  prava  performerka  z  odličnim  glasom,  ki  ji  je  tovrstna  glasba  pisana  na  kožo.
Ansambel Franca Miheliča je z Ivanom Hudnikom ogreval publiko pred ognjemetom, Manca Špik pa je
po  ognjeni  interaktivni  predstavi  priklicala  publiko  nazaj  pred  oder  Jubilejnik  in  navdušila  svoje
oboževalce.

Na odru Club so pečat festivala pustili  Las Cuerdas z latino,  salsa,  reggae glasbo z venezelskim
temperamentom in  posebnim gostom Zlatkom.  Ta se  je  izkazal  ne  le  kot  izvrsten  raper,  temveč
pokazal tudi svoj talent za žur in zabavo. Publika na odru Club je bila preprosto navdušena, plesala,
vzklikala, skakala. Bolj umirjen in umetniški vtis so pustili Jardier, ki so odigrali svoj celoten glasbeni
prvenec. Prav tako pa so v svojih glasbenih zvrsteh navdušili Orleki in Pequena Morte.

Leteči potepuhi se vračajo na sceno s številnimi starimi, pa tudi novimi uspešnicami. Izvedli  so še
nekaj priredb, med katerimi je izstopala When the doves cry, pokojnega Princa, ki so jo preimenovali v
When the dopes cry.
Na  odru  Zlatorog  so  kraljevali  še  rockerji  Jay  Wud,  publika  pa  je  vztrajala  v  pričakovanju  dveh
vrhuncev  večera  z  nastopom Phila  X  &  The Drills  z  napovedano  gostjo  Renato  Mohorič  ter  na
novinarski konferenci razkritim narodno – zabavnim Ivanom Hudnikom in za zaključek še domačimi
rockerji Šank Rock. In imeli so kaj videti. Bon Jovi natanko ve, zakaj je Phil X njegov prvi kitarist in to
je dokazal tudi sinoči v Laškem. Preplet lastnih pesmi in priredb je bila izjemno uspešna kombinacija
za  sobotni  vrhunec  festivala.  Renata  Mohorič  je  s  svojim  nastopom  le  še  utrdila  primat  prvega
ženskega  rock  glasu  v  Sloveniji  in  ob  tem pokazala  še  svoje  sposobnosti  obvladovanja  odra  in
komunikacije s publiko. Nastop Ivana Hudnika, ki se je na rockerskem odru pojavil v narodni noši, je
izzval najprej začudenje in nasmeh med publiko – a je po izvedeni pesmi We will rock you, v kateri je
dokazal, kolikšna je še vedno njegova pljučna kapaciteta, dobesedno šokiral publiko. Ta se je odzvala
z izjemnim navdušenjem in poklonom. Predstava, vredna vsakega svetovnega odra. 
Skupina Šank Rock je v Laškem tako rekoč doma in publika se na njihove pesmi odziva z izjemno
naklonjenostjo, poznavanjem in aktivnim sodelovanjem. 

Glasbeni  program letošnjega festivala čvrsto  sledi  pred leti  zastavljeni  zgodbi,  ki  ima cilj  postaviti
festival  tudi  v glasbenem pogledu, ne le  zgolj  v  zabavnem, etnografskem ali  hortikulturnem, med
najbolj ugledne in vrhunske regionalne dogodke.

Zaključni dan festivala je namenjen čisto pravi Ohceti po starih šegah, kjer se bosta poročila že 48. par
mladoporočencev, znamenito zaključno pivovarsko parado in tekmovanjem plehmuzik.

Podatki o obiskanosti bodo na voljo v zaključnem poročilu jutri.



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