Sporočilo za medije

Petek 13. – odličen dan na festivalu Pivo in cvetje
Laško
Laško, 14. julij – Vraževerno slab dan petek 13., se je na festivalu Pivo in cvetje Laško obrnil v
prekrasen in uspešen dan v vseh pogledih. Sončno in toplo vreme je v Laško privabilo res množico
obiskovalcev, ki jih je navdušil odličen glasbeni program, dobili smo 19 finalistov prvega Mini
Talent showa na tem festivalu, otroci uživajo v Mavrični deželi, res bogati z doživetji, ljubitelji glasbe
pa so imeli velik izziv na kateri oder pohiteti, da ne bi zamudili vrhuncev večera. Danes zaključek
festivala na glasbenih odrih, zato obiskovalci lahko pričakujejo ognjemet odličnih izvajalcev, med
njimi tudi svetovno superskupino The Dead Daisies. Ob 22h vodno – ognjeni spektakel.
Že popoldanska novinarska konferenca s skupino Phil Campbell & The Bastard Sons je nakazovala, da
bodo fantje zvesti obljubam in glasbi, po kateri so prepoznani in nosi elemente tudi legendarne skupine
Motörhead, katere član je bil Phil kar 32 let. In tako je tudi bilo. Poznavalci nastop ocenjujejo s samimi
presežniki, tudi pri skladbah, ki niso avtorsko njihove. Sicer pa so ta večer hudo gnečo pred odrom Zlatorog
»zakrivili« še res izjemna domača superskupina King Foo z odlično in edinstveno vokalistko Aleksandro
Josić ter njihovim vodjem, neuničljivim motorjem Rokom Golobom. Še pred njimi skupina MRFY, ki je našla
svojo, prepoznavno glasbeno smer in prinesla nov veter v slovenski glasbeni prostor, pa hkrati povzročila
tudi vzdihovanje številnih deklet pod odrom. Za konec pa vedno množično obiskana glasbena poslastica,
nastop skupine MI2.
Na odru Jubilejnik sta se odlično odrezala Ina Shai in vedno nasmejani, poskočni Isaac Palma. Tudi Petar
Grašo ima v Laškem močno podporo zveste publike. Balkan Boys so ustvarili vzdušje, ki je do zadnjega
kotička napolnilo prostor pred odrom. Če so pred leti napolnili manjši oder občinskega dvorišča, jim danes
ni težko zbrati publike pred velikim odrom. Tudi narodnozabavna skupina Dori na odru Laščan, je držala
publiko v poskoku tja do tretje ure ponoči.
Lepe novice iz Mavrične dežele
Festival je postal štiridnevno igralno, ustvarjalno in izobraževalno središče Slovenije za otroke, dobili pa
smo tudi kar 19 finalistov glasbenega tekmovanja Mini Talent Show in danes bo znan zmagovalec, ki ne bo
star več kot 15 let, bo pa imel priložnost »zasolirati« na svojem prvem odru. Za nagrado bo svoje talent
lahko razvil s šolanjem pri profesionalnem učitelju, kar mu omogoča organizator Pivovarna Laško Union.
Ob 22h vodno-ognjeni spektakel
Tradicionalno bo danes ob 22h na programu edinstvena multimedijska vodno-ognjena predstava z elementi
ognjemeta, ki tokrat nosi naslov Narava – vir čudovitih zgodb. Gre za pripoved o naravi, njeni uničevalni sili
in moči življenja. Zgodba o tem, da življenje vedno najde pot, o dragocenosti vode, ječmena in hmelja. O
naravnih surovinah, ki jih človek nadgradi v najbolj priljubljeno pijačo na svetu.
Program v soboto:
Oder Zlatorog: Stray Train, Hamo & Tribute To Love, The Dead Daisies/AUS, USA, UK; Sokoli & Pankrti
Odrer Jubilejnik: Klara Jazbec, Victory, Marko Vozelj in Mojstri
Oder Malt, didžeji: Dennis N-bakhaa, Ticko, Adoo in Tomy DeClerque.
Oder Laščan: etno program »Poroka po starih šegah«, ob 22h narodnozabavni ansambel Mira Klinca
Obvestilo in povabilo uredništvom
Novinarska konferenca s skupino The Dead Daisies bo danes, ob 18h, v hotelu Thermana. Vabljeni!
Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si, informacijski center za obiskovalce in novinarje.
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