Sporočilo za medije

Dobrodošli na letošnjem festivalu Laško Pivo in cvetje
Laško, 6. julij – V Laškem je vse pripravljeno na največjo turistično – glasbeno prireditev pri
nas, festival Laško Pivo in cvetje. Mesto bo obiskovalce pričakalo še bolj pripravljeno, še
posebej urejeno, vsebina festivala pa je še pestrejša, še bogatejša, glasba še bolj raznolika in
zato še bližje gostom. V Laško potujte varno in udobno, najbolje z vlakom.
Festival Laško Pivo in cvetje je tu. V sredo, 13. julija se prične s festivalsko uverturo, Dnevom odprtih
vrat Pivovarne Laško in Dnevom Laščanov. Organizatorji so danes predstavili še zadnje vsebine,
povezane z etno in hortikulturnim programom, logistiko in prevozi.
Etnografska prireditev Zveze kulturnih društev Možnar je v resnici muzej živih slik, kostumov, igre in
dogajanj. Letos bodo v okviru nosilne teme »Lepo je res na deželi«, predstavili življenje v teh krajih v
treh zgodbah: »Eno zaigrajmo!« v četrtek, 14. 7.; »Iz kose v boben, iz lubja v rog« v petek, 15. 7,. in
"Naj svet Martin požegna ga!" v soboto, 16. 7. Predstavitev življenja v Laškem in okolici pred sto in več
leti je nedvomno vredna ogleda.
Organizatorji posebej vabijo vse ljubitelje etnografskega dela festivala tudi v nedeljo, 17. 7., ko bodo
obiskovalci najprej postali svatje na čisto pravi »Ohceti po starih šegah«, ki se začne ob 10. uri, ter na
zaključno parado ob 17. uri , ki zrcali ponos kraja ter pokončen značaj Laščanov. Barvitost in pestrost
dogajanja, ki ga bodo oživeli v slikah parade, je izjemen prikaz zgodovinske in kulturne dediščine v
Laškem, ki mu je pivovarstvo vtisnilo svojstven pečat. Zaključni del festivala ob 18. uri pa je namenjen
Mednarodenemu festivalu godb na pihala.
Mojstri oblikovanja cvetja so letos za okrasitev festivala zasadili kar 1.223 sadik, imajo tudi dve novi
lokaciji cvetličnih razstav ter obljubljajo, da bodo umetnine vidne tudi v nočnih urah. Obiskovalci so
vabljeni, da se fotografirajo s cvetjem in slike pošljejo na e-naslov hortikultura.lasko@gmail.com, ali jih
objavijo https://www.facebook.com/hortikulturno.drustvo.lasko oz. na Instagramu Pivo in cvetje, z
označbo #pivoincvetje. Najboljše bodo objavljene tudi na spletni strani pivo-cvetje.si.
Zdrav duh v zdravem telesu
Če glasba krepi duha, šport in rekreacija krepita telo. In za oboje je v Laškem odlično poskrbljeno!
Obiskovalci se bodo lahko udeležili delavnic akro joge, varno plezali na drevesa, tekmovali v zorbing
nogometu in stoječem veslanju, lovili ravnotežje na slackline-u, se zabavali z nogometom na milnici,
se preizkusili v žongliranju, hoji na hoduljah ter akrobatiki. Laško bo gostilo tudi enega izmed petih
turnirjev Samsung državnega prvenstva v košarki 3×3 in sicer kar v šestih kategorijah.
Glasba vrti svet – tudi Laško
Glasbeni del festivala se tudi letos ponaša z nekaj svetovnimi zvezdami, kot so kitarist skupine Bon
Jovi Phil X, ki bo pri nas ekskluzivno nastopil s svojimi The Drills, za marsikoga največjega kitarskega
virtuoza Joeja Satrianija itak vsi poznamo, med vrhunskimi kitaristi pa naj omenimo še Vlatka
Stefanovskega. Svetovni megahit Dance With Somebody švedske skupine Mando Diao bo nedvomno

pritegnil k plesu številne obiskovalce, marsikdo pa bo z veseljem prisluhnil harmonijam Jinxov in
Gibonnija. Ljubitelji vročih ritmov bodo na svoj račun prišli s številnimi skupinami, ki igrajo glasbo iz
vsega sveta, od Balkana pa do Južne Amerike. Seveda pa bodo za slovensko identiteto festivala
poskrbeli najboljši domači izvajalci, kot so Siddharta, Mi2, Tabu, Šank Rock, Jan Plestenjak, Jardier,
Orlek in številni drugi, seveda tudi predstavniki slovenske narodno-zabavne glasbe, legendarni Fantje
s Praprotna, ki bodo nastopili s skupino Igor in Zlati zvoki, ansambel dolenjskega virtuoza na
harmoniki Franca Miheliča ter izjemno uspešni Gadi.
Posebno doživetje festivala ostaja ognjena interaktivna predstava z ognjemetom ob Savinji, v soboto,
16. 7., ob 22h. uri .

V Laško z vlakom
Najvarnejši, najbolj enostaven, tudi hiter in najbolj ugoden način obiska festivala je z vlakom. Glavna
železniška postaja v Laškem je le nekaj minut od mestnega središča in predstavlja najhitrejšo pot v
center festivalskega dogajanja. Slovenske železnice kot dolgoletni partner festivala so tudi letos
okrepile število vlakov v Laško z več izhodiščnih točk, cene prevozov pa so v času od 14.07.2065 do
vključno 17.06.2016, za namembno postajo Laško in nazaj, oblikovane po ponudbi Turist – vikend, ki
omogoča nakup 30 odstotkov cenejših povratnih vozovnic. Gostje bodo iz Ljubljane v Laško lahko
potovali vsak dan popoldan, začenši ob 15.45 in se vračali tja do 6.33 ure zjutraj nasledjega dne.
Vožnja iz Ljubljane traja uro in 15 minut do uro in pol. Še hitreje pa bodo v Laško prispeli vsi, ki
prihajajo iz Mariborskega konca. Ob nakupu vozne karte za vlak bodo obiskovalci lahko plačali tudi
simbolično festivalsko vstopnino 2 evra, ki je namenjena podpori slovenske glasbe in sicer mladim
nadarjenim glasbenikom ter ljubiteljskim skupinam. Prejeli bodo potrdilo o plačilu, ki ga bodo v Laškem
zamenjali za vstopnico, priponko, ki velja za vse festivalske dni. Vozne rede vlakov najdete na spletni
strani www.pivoincvetje.si, kjer so tudi informacije o avtobusnem prevozu iz Gorenjske.

Prometna ureditev
Organizatorji si prizadevajo, da se bodo obiskovalci v Laškem počutili prijetno in da bo logističnih ali
prometnih izzivov čim manj. Prometna ureditev bo zato letos še prijaznejša kot pretekla leta, prihod v
Laško z osebnim vozilom pa bolj enostaven in gostom prijazen. Cestne zapore v času festivala
omogočajo, da lahko festivalsko dogajanje nemoteno poteka. Seveda pa organizatorji svetujejo
voznikom ter sopotnikom strpnost in upoštevanje navodil.
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/.
Prosimo za vaše prijave do petka, 8. julija.
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