Sporočilo za medije

Uspešna uvertura v festival Pivo in cvetje Laško
Laško, 12. julij – Dan pred uradnim začetkom festivala Pivo in cvetje Laško je namenjen
prebivalcem Laškega. Pivovarna Laško z dnevom odprtih vrat tradicionalno povabi domačine na
ogled in pokušino, večer pa je namenjen praznovanju dneva Laščanov. Laško je v razcvetu in pred
pomembnimi naložbami, ki bodo odprle nove možnosti razvoja kraja. Pivovarna Laško je strateška
pivovarna v skupini Heineken in je podvojila kapacitete proizvodnje piva Heineken. Večerni
koncertni program bo zagrel publiko.
Kljub deževnemu popoldnevu se je povabilu Pivovarne Laško odzvalo lepo število obiskovalcev, ki jih
gostitelji v primerno skrbno popeljejo skozi proces varjenja in polnitve piva. Pivovarna Laško je strateška
pivovarna v skupini Heineken in je ena od 12 tovrstnih pivovarn v skupini Heineken v Evropi. S pivom
oskrbuje področje Balkana, severne Italije in Avstrije. Ogled pivovarne gostitelji zaključijo z degustacijo
njihovih izdelkov, ob poskočnih ritmih Laške godbe in spretnimi, mednarodno uveljavljenimi mažoretami.
Svoja vrata sta odprli tudi dve razstavi, Pivski krigl v Muzeju Laško in razstava ročnih del Društva invalidov
v Hiši generacij, medtem ko je razstava cvetja del mestne scenografije.
Večer Laščanov je prireditev veselja, slavja in izkaza spoštovanja uglednim prebivalcem. Meščani se ta dan
tradicionalno vpišejo v knjigo gostov, ustvarjajo delček festivalske zgodovine, ki vsako leto obogati seznam
obiskovalcev. Posebna pevska gostja dneva Laščanov je bila mednarodno uveljavljena pevka in njihov
lokalni ponos na Eurosongu ManuElla. Sicer pa Laško doživlja pomemben preporod, zlasti na področju
infrastrukture. Mesto se lahko pohvali s popolnoma prenovljeno železniško postajo, v načrtu do leta 2020
pa imajo tudi izgradnjo dveh novih mostov čez Savinjo, ki bosta sprostila promet težkih vozil skozi mestno
središče, hkrati pa bo to omogočilo širitev Pivovarne Laško. Med drugimi projekti velja omeniti pred dnevi
svečano odprt na novo izgrajeni vodovod Leše, z uvedbo mestnih koles tudi večjo mobilnost in vrsto drugih.
Dogajanja lokalne uverture vsako leto prebijejo led v festivalsko dogajanje in sinočnji večer obeta še en
izjemen festival z obiskovalci dobre volje.
Danes na programu:
Na rock odru Zlatorog: Jackson, Dobermann/ITA, Izziv – zaključek glasbenega tekmovanja treh legend in
snemanje TV spota, Šank Rock
Na odru Jubilejnik: Panda, otvoritev festivala ob 21h, Prifarski muzikanti z Andražem Hribarjem in Anjo
Bukovec, Slavko Ivančič
Oder Malt za ljubitelje elektronske plesne glasbe: didžeji Alen Herič, Dean Deen, Tim Urbanya.
Oder Laščan: v popoldanskem etnografskem programu »Kaj v mestu se godi?«, večer narodnozabavne
glasbe s skupino Euro kvintet
Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si, informacijski center za obiskovalce in novinarje.
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