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Sporočilo za medije

Vreme v Laškem bo odlično – jutri že Ugly Kid Joe

Ljubljana, Laško, 12. julij – Vremenska napoved, ki je še pretekli teden pretila s temnimi
oblaki in kapljicami dežja, se je tik pred festivalom spremenila v delno sončno, ravno prav
toplo, celo svežo vremensko ponudbo. V četrtek nastop prvih zvezdnikov Ugly Kid Joe.
Etno program bogati festival in ohranja njegovo svetovno edinstvenost. Danes program za
domačine, Dan odprtih vrat Pivovarne Laško in Dan Laščanov.

Vreme vedno kroji obisk festivalov, naš največji festival Pivo in cvetje Laško pa ima zadnja leta
srečo.  Tudi  letos  zadnja  napoved  kaže,  da  bo  vreme  festivalu  naklonjeno,  dežja  ne  bo,
temperature pa najboljše možne, nikakor ne prevroče. Ostati doma bi bilo zato res škoda!

Jutri se prične 53. izvedba festivala Pivo in cvetje Laško. Odri so pripravljeni, prvi gostje so že v
Laškem, med njimi tudi zvezdniška rockerska skupina Ugly Kid Joe. Pri nas jih morda še najbolje
poznamo po uspešnicah Everything About You (tudi del glasbe za film Wayne’s World) in po
priredbi uspešnice Cat’s in the Cradle folk pevca Harryja Chapina. Veliko so sodelovali tudi s člani
drugih skupin, npr. Mötorheadovima Lemmyjem in Philom Campbellom, najnovejši album pa je
predlanski  Uglier  Than  They  Used  ta  Be.  Na  sončno  stran  Alp  prihajajo  iz  najsevernejšega
festivala na svetu, Midnattsrocken na Norveškem, pravijo, da jim je Slovenija zelo všeč  in se
nastopa na odru Zlatorog zelo veselijo. 

Festival  Pivo  in  cvetje  Laško je  verjetno edini  festival  na svetu,  ki  zavzeto in  odgovorno,  ob
glasbenem  razvoju,  skrbi  tudi  za  ohranjanje  zgodovinske  in  etnografske  dediščine  regije.
Zgodovinske slike, ki so jim obiskovalci  priča od festivalskega četrtka do nedelje,  so sprehod
skozi časovna obdobja, ki bi bila brez skrbnih zapisovalcev zgodovine za vedno pozabljena. Etno
program »Lepo je res na deželi« bo letos zaznamoval jubilej 90-let mestnih pravic Laškega. Tega
ni moč videti nikjer drugje. In toliko rož in cvetličnih aranžmajev prav tako ne!

To sta le dva razloga za obisk, a jih je v Laškem vedno dovolj. Prvi dan nastopijo na odru Zlatorog
še Nude, Riblja čorba, Dan D; na odru Jubilejnik Modrijani in Jan Plestenjak, ob 21h bo tu tudi
uradna otvoritev festivala; na odru Special  bodo nastopili  Big Band Krško,  Big Band Laško z
Nuško  Drašček  in  Špičikuc  Orchestra;  na  odru  Malt  bosta  mojstrstvo  elektronske  glasbe
predstavljala DJ Buchan in Mr Doris.

Danes bodo festival zagnali domačini s tradicionalnim Dnevom odprtih vrat Pivovarne Laško in
večernim programom Dan Laščanov.

Nasvidenje v Laškem, pričenjamo!

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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