Sporočilo za medije

Zgodovinske slike in cvetje festivala Pivo in cvetje Laško
Festival Pivo in cvetje Laško se kot edini turistično – glasbeni dogodek pri nas lahko
pohvali tudi z izjemnim etnografskim programom ter številnimi drugimi aktivnostmi.
Posebno vlogo nosi tudi cvetje. Pri pripravi etnografskega programa sodelujejo člani
številnih kulturnih društev iz Laškega in okolice, združeni v zvezi kulturnih društev
Možnar. Etnografski program bodo letos predstavili na odru Laščan na občinskem
dvorišču.

"KAJ V MESTU SE GODI?", četrtek,12.7.2018
Ustvarjalci bodo obiskovalce popeljali v dvajseta in trideseta leta prejšnjega stoletja in prikazali utrip
mladega mesta Laško. Kako so živeli domačini, delali, ustvarjali, se zabavali meščani Laškega. Predstavili
bodo tudi 49. par, ki se bo v soboto poročil po starih šegah.

"LJUBEZEN VEČNA VSTVARLA VSE...", petek, 13.7.2018
Ko so bile kmečke hčere godne za možitev, snubcev ni manjkalo. Če je bilo dekle zalo, pa še bogato, so
imeli domači veliko dela s snubci. In ko je enkrat padla odločitev, da se bosta mlada vzela, je završalo po
celi vasi... Ustvarjalci pripravljajo prikaz dogajanja na nevestinem domu, pri tem bosta sodelovala tudi ženin
in nevesta.

"OHCET PO STARIH ŠEGAH", sobota, 14.7.2018
V soboto 14. julija se bosta vzela Mateja Kralj in Matej Čopar iz Laškega, čisto pravi, 49. par
mladoporočencev. Par bo poročil župan občine Laško Franc Zdolšek. Po končanem obredu in prikazu bo
večer zabaven, kot se za poročni dan spodobi.

Brez cvetja ni festivala - razstava O(B)STANITE V CVETJU
Hortikulturno društvo Laško tradicionalno poskrbi za cvetoči del prireditve. Cvetje je razporejeno v
dekorativnih loncih po mestu, cvetličarji okrasijo odre in pripravijo razstavo cvetja. Letos bodo rože zasadili
tudi v pivovarske sode.
Razstava cvetja z naslovom O(b)stanite v cvetju! bo postavljena na obeh bregovih Savinje. Prva v parku
pred Kulturnim centrom Laško in druga na zelenici, na drugem bregu Savinje. Razstavo bosta razgibala
dva vodometa, ki bosta del razstavnih prostorov. Ob zaključku festivala hortikulturno društvo Laško
sodeluje tudi na tradicionalni nedeljski paradi, kjer poskrbijo za aranžmajski del mnogih skupin, ki se ta dan
predstavijo.

Mavrična dežela – festivalski raj za otroke
Pestro športno, ustvarjalno in zabavno dogajanje, ki traja ves čas festivala, je namenjeno otrokom, pa tudi
njihovim staršem, starim staršem. Organizatorji bodo program, ki vključuje vrsto novosti, predstavili v
naslednjem sporočilu.
Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si, informacijski center za obiskovalce in novinarje.
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