Sporočilo za medije

Laško Pivo in cvetje – Brez cvetja ni festivala
Laško, 21. junij – Razstava cvetja O(b)stanite v cvetju! Za okrasitev festivala 1223 sadik. Dve novi
lokaciji hortikulturne razstave. Več sodelujočih pri ustvarjanju razstave, kot pretekla leta. Če bo
Savinja naklonjena, bo reka tudi razstavni prostor. Poziv k aktivni udeležbi obiskovalcev razstav.
Skrbni in kreativni cvetličarji, ki jih za festival Laško Pivo in cvetje k sodelovanju povabijo v
Hortikulturnem društvu Laško, ustvarjajo navdihujoče in vsako leto bolj kreativne umetnine.
Na letošnjem festivalu Laško Pivo in cvetje so se ustvarjalci potrudili pripraviti nekaj posebnih
konstrukcij iz cvetja v barvah žlahtne pijače, ki ima v Laškem posebno vlogo in mesto. Stale bodo na
razglediščih mostu, ki prečka reko Savinjo. Pri izbiri cvetja so se skušali držali letošnjih zasaditvenih
modnih smernic, vendar je pri temperaturah in razmerah, ki ponavadi vladajo v času festivala,
potrebno predvideti, katero cvetje je takrat v polnem razcvetu in katero vzdrži takšne temperature.
Za okrasitev festivala Laško Pivo in cvetje je zasajenih 1223 sadik, ki bodo v različnih aranžmajih
porazdeljene po mestu. V Hortikulturnem društvu Laško so veseli, da so se letos povabilu k
sodelovanju odzvali tako večji vrtnarski centri, kot male cvetličarne.
Poleg dosedanjih, tradicionalnih mest, okrašenih s cvetjem, imajo dve novi lokaciji, kjer bo razstava
cvetja, ki so jo sicer poimenovali O(B)STANITE V CVETJU! Prva bo v senčnem delu parka, ki poteka od
Zdravilišča Laško proti parkirišču Kulturnega centra (v smeri proti mostu preko Savinje), druga pa v
avli Kulturnega centra, kjer bo postavitev aranžmajev iz rezanega in suhega cvetja. Razstavišča bodo
primerno označena in dostopna za vse obiskovalce, ki si bodo razstavo želeli ogledati in po potrebi
tudi osvetljena. Pri zasnovi lokacij razstave ni moč mimo reke Savinje, ki je lahko v času festivala
najboljša prijateljica cvetlične razstave ali pa pokaže zobe. Če bodo vremenske razmere dopuščale in
bo voda primerne višine, so v pripravi posebni plavajoči aranžmaji - čolni polni cvetja, ki bodo
popestrili čas festivala. Letos organizatorji obljubljajo, da bodo le-ti osvetljeni in tako bolje opazni
tudi v nočnih urah, ko je dogajanje najbolj pestro.
Pri zasnovi in izvedbi idej vsako leto sodeluje ožja kreativna ekipa; zasaditev, namestitev, zalivanje in
urejanje pa je stvar več spretnih prstov okoli trideset ljudi.
Do sedaj prijavljeni razstavljalci so: Cvetličarna Cokan, Cvetličarna Marjetica, Cvetličarna Marjetka,
Cvetličarna Palaška, Cvetličarna Protea, Katarina za dom in vrt, Vrtnarstvo Botanika, Vrtnarstvo
Napret, Vrtnarstvo Valner in Vrtnarstvo Vengust. Prijave še vedno sprejemamo na elektronski naslov
Hortikulturnega društva Laško. Društvo in organizatorji pa vabijo vse obiskovalce, da se pri
posameznih aranžmajih fotografirajo in svoje fotografije:

- pošljejo na elektronsko pošto hortikultura.lasko@gmail.com
- objavijo na naši Facebook strani https://www.facebook.com/hortikulturno.drustvo.lasko
- objavijo na Instagramu Pivo in cvetje, z označbo #pivoincvetje
Najboljše bodo objavljene tudi na spletni strani pivo-cvetje.si.

Obiščite spletno stran www.pivoincvetje.si, uporabite galerijo slik http://www.pivo-cvetje.si/zamedije/galerije/
Novinarsko akreditacijo lahko enostavno uredite tule: http://www.pivo-cvetje.si/za-medije/akreditacija/
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