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Radijska oddaja Glasba svetov Special v živo s festivala Pivo in 
cvetje Laško 
 
Ljubljana, Laško, 6. julij – Odlična radijska oddaja Glasba svetov Vala 202 v specialni 
izvedbi v živo z odra Special. Glasbeni urednik Tomaž Purkart, letos tudi gostitelj odra 
Special, pripravlja nekaj oddaj, ki jih bo moč poslušati v pristni odrski izvedbi.  
 

Glasbeni urednik Vala 202 Tomaž Purkart, tudi avtor izjemno popularne oddaje Glasba 
svetov, poslušate jo lahko vsako sredo ob 22.30 na valovih Vala 202, bo letošnji gostitelj in 
povezovalec nastopajočih na odru Special na občinskem dvorišču. Odrsko gostiteljstvo bo 
izkoristil tudi za pripravo oddaj, ki bodo poslušalcem prenesle živo glasbeno doživetje.  
 
Znano je, da občinsko dvorišče vsako leto ponuja najbolj raznoliko glasbo festivala Pivo in 
cvetje Laško. Ostali odri so žanrsko ožje opredeljeni, Zlatorog je kralj rocka, Jubilejnik 
popularne in narodnozabavne glasbe, Malt elektronske. Oder Special pa je namenjen 
ljubiteljem glasbenih posebnosti ter redkeje slišani glasbi iz vsega sveta. Sorodno glasbeno 
zasnovo ima tudi oddaja Glasba svetov v kateri si Tomaž Purkart prizadeva predstaviti 
glasbo, ki jo le redkokdaj ali nikoli ne zasledite v rednih glasbenih opremah, še manj verjetno 
pa je, da jo boste slišali na drugih radijskih postajah. Iz letošnjega koncertnega dogajanja bo 
sestavil posebne oddaje z imenom Glasba svetov Special z v živo posneto glasbo ter pogovori 
z izvajalci pred in po koncertih.  
 
Oder Special bo sicer po četrtkovi otvoritvi ponudil revijo big bandov in sicer Big Band 
Krško, ki bodo izvedli svojo predstavo Depeched z glasbo skupine Depeche Mode, s katero so 
nastopili tudi na Montreux Jazz Festivalu, Big Band Laško z Nuško Drašček, ter atrakcijo z 
Obale – Špičikuc Orchestra. V petek bodo obiskovalci lahko prisluhnili izvrstnim in 
vročekrvnim Cubaneros, imenitnemu BRO-ju ter izraelski klezmer skupini Ramzailech. 
Edinstveno presenečenje je skupina MTF featuring Sub-Lime, ki zagotavlja doživetje z najbolj 
pestro mešanico glasbenih zvrsti, kar smo jih kdaj slišali v Sloveniji. Sobotni program otvarja 
Marko Hatlak in FUNtango z gostom Iztokom Mlakarjem, nato pa priljubljeni Hamo&Tribute 
2 Love, ameriška skupina Izzy and the Catastrophics ter eden trenutno najbolj vročih pevcev 
iz Španije - Chiki Lora s svojo izvrstno skupino. 
 
Radijska oddaja Glasba svetov je konec letošnjega januarja praznovala 10-letnico, 4. januarja 
pa jubilejno 500. oddajo. Skozi leta smo v njej slišali preko 2.000 zasedb, od tega več kot 100 
domačih. Posebne oddaje posnete v Laškem bodo v etru v drugi polovici avgusta. 
 
Povezava: http://val202.rtvslo.si/glasbasvetov 
 
Več na www.pivoincvetje.si 
FB 
 
Novinarji in uredniki, vabljeni, da akreditacije uredite na:  

http://val202.rtvslo.si/glasbasvetov
http://www.pivoincvetje.si/


 

 

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 
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