Sporočilo za medije

Pivo in cvetje Laško – najbolj družinski festival
Ljubljana, Laško, 3. julij – Še deset dni je do letošnjega, že 53. festivala Pivo in cvetje
Laško. Ta poleg glasbene raznolikosti ostaja družinam in vsem generacijam najbolj
prijazen festival pri nas in tudi v regiji.
Družinam z majhnimi otroki bo namenjena letošnja festivalska novost, dogajanje v Mavrični
deželi. Gre za res bogate, raznoliko in zelo kreativno zasnovane aktivnosti za najmlajše. Za
male športnike bo na voljo plezalna stena, plezanje po drevesih, hoja po vrvi, Vodomčkov
poligon, igra Jajcetrk, celo vodne igre z gasilci. Za nekoliko bolj umirjene bo na voljo
knjižnica, pa tudi mini wellnes razvajanje. Umetniške duše bodo prišle na svoj račun na art
tržnici, mali ustvarjalci bodo lahko poslikavali majice in si tako ustvarili svojo majico. Tudi
poslikava obraza pride v poštev. Udeležili se bodo lahko delavnice izdelave stripa ali
delavnice izdelave nakita in obročev za lase ali mavričnih vetrnic. Lahko bodo barvali
mavrične pobarvanke ali pa se podali med srednjeveške kovače. Od četrtka do sobote, bodo
otroke nekajkrat dnevno obiskali čarovnik, pa tudi Domči balonči in Vodomček. Otroci bodo
veseli tudi lutkovnih predstav, starši pa še posebej previjalnice in igralnice.
Posebej velja omeniti, da so vsa dogajanja Mavrične dežele obiskovalcem na voljo brez
vstopnine. Ob tem velja spomniti, da za večerno koncertno dogajanje še do11. julija veljajo
predprodajne ugodnosti pri nakupu festivalskih vstopnic, a tudi tu je posebej poskrbljeno za
družine, saj imajo otroci do16. leta starosti v spremstvu vsaj enega od staršev prost vstop.
Za vse, ki cenijo zgodovino in tradicijo, festival od četrtka do nedelje ponuja vrsto razstav,
kot je razstava cvetja O(B)STANITE V CVETJU, pa razstave Pivo za s sabo – Beer to go ali
razstava ročnih del domačih klekljaric. Nadvse priljubljene in vsakokrat navdušujoče so
poulične povorke godbe na pihala in mažoretk.
Zagotovo pa so edinstveno doživetje slike zgodovinskega časa, prikazane v živih podobah,
Lepo je res na deželi, letos že šestnajstič. Tematski sklopi bodo tokrat posvečeni tudi
meščanom in njihovim šegam ter povezavi mladega mesta Laško z okoliškim podeželjem.
Mesto Laško namreč letos praznuje ne le 790 let trških pravic, temveč tudi 90 let mestnih
pravic. Zanimivi bodo zato prikazi življenja v času, ko je trg Laško postalo mesto, torej v letu
1927, ko je bilo Laško del Dravske banovine Kraljevine Jugoslavije.
Nedelja, katere pestro dogajanje je v celoti brezplačno, je tradicionalno namenjena poklonu
zgodovinski tradiciji. Prične se s predstavo ohceti po starih šegah, za prav posebno doživetje
pa velja zaključna parada, ki je dragocen, barvit kolaž dogajanj, ki so že skoraj izginila iz
našega vsakdanjega življenja. Ne smemo pozabiti na revijo plehmuzik ter tudi na to, da se
festival zares ne konča, tudi ko je uradno že zaključen. Dobrodošli na najbolj prijaznem
festivalu za družine.
Več na www.pivoincvetje.si!

Program Mavrične dežele je pripet v pdf dokumentu.
www.pivoincvetje.si
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Novinarji in uredniki, vabljeni, da akreditacije uredite na:

https://docs.google.com/a/ovum.si/forms/d/1eXwjXqXKZfm9beJ9lpu25FPJFuJ69jgxWQzMKxH98pg/vi
ewform?ts=59208371&edit_requested=true
Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, pr@ovum.si, + 386 41 769 360
odnosi z javnostmi festivala Pivo in cvetje Laško

