
Sporočilo za medije

Dan odprtih vrat Pivovarne Laško in dan Laščanov

Ljubljana, Laško, 13. julij – Odprta vrata Pivovarne Laško pritegnila množico obiskovalcev.
Dan Laščanov povezuje  generacije  domačinov, tudi  tiste,  ki  so  se  iz  Laškega odselili.
Celoten program danes že v polnem teku. Novinarska konferenca Ugly Kid Joe.

53. festival Pivo in cvetje Laško je v svoji uverturi namenjen domačinom, ki so na dnevu odprtih 
vrat Pivovarne Laško množično obiskali proizvodne prostore gostitelja in organizatorja festivala. 
Skrbno pripravljenemu vodenemu ogledu najbolj zanimivih postaj nastajanja poznanih domačih 
pijač Pivovarne Laško, je prisluhnilo kar 1500 obiskovalcev. Organizatorji so obisku letos dodali 
novost, ogled novo urejenega pivovarskega muzeja nad pivnico. Tudi tokrat so gostitelji ob koncu 
ogledov goste razveselili z evropsko znanimi laškimi mažoretkami, ki jim vsakokrat odličen takt 
daje Godba Laško.

Na večerni prireditvi, poimenovani Dan Laščanov, so se domačini po tradiciji ozrli na preteklost, 
se poklonili uglednim meščanom in se podpisali v mestno knjigo. Občinsko dvorišče, kjer sta  
udeležence nagovorila župan občine Laško Franc Zdolšek, v imenu Pivovarne Laško pa Matej 
Oset, je prijazno gostilo množico nekdanjih in sedanjih prebivalcev Laškega, ki vsakoletno 
srečanje izkoristijo za druženje, obujanje spominov, ohranjanje stikov in prijazen pogovor.

Danes se pričenja program Mavrične dežele, športni, ustvarjalni, zabavni program, namenjen 
družinam z otroki, etno program »Lepo je res na deželi«, odprte so vse festivalske razstave in 
seveda glasbeni program z uradno festivalsko otvoritvijo: 

Oder Zlatorog: Nude, Riblja čorba, Dan D in Ugly Kid Joe
Oder Jubilejnik: Modrijani, Jan Plestenjak, ob 21h uradna otvoritev festivala
Oder Special: Big Band Krško, Big Band Laško in Nuška Drašček, Špičikuc Orchestra
Oder Malt: DJ Buchan, Mr Denis
Muzikal Apska saga, ki bi moral biti na programu v Kulturnem centru v Laškem, je zaradi bolezni 
v ansamblu prestavljen na torek, 5. septembra.

Posebno obvestilo uredništvom!
Danes, v četrtek, 13. julija, ob 18. uri, bo v hotelu Thermana Laško novinarska konferenca z
rockovskimi zvezdami Ugly Kid Joe. Akreditirani novinarji bodo od 16h dalje akreditacije
lahko  prevzeli  v  hotelu  Thermana,  pred tem pa  v  novinarskem središču.  Vabljeni  tudi
neakreditirani novinarji, vendar prosimo za najavo udeležbe.

Več na www.pivoincvetje.si
FB

Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, pr@ovum.si, + 386 41 769 360
odnosi z javnostmi festivala Pivo in cvetje Laško
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