
Pivo in cvetje Laško

Sporočilo za medije

55. festival Pivo in cvetje Laško – Občina
Laško je izkušen, zaupanja vreden partner
Novosti festivala, ki bo od 11. do 14. julija 2019

Laško, 26. marec 2019 – Festival Pivo in cvetje Laško bo tudi letos
bogat z glasbeno, etnografsko in hortikulturno vsebino, ki jo dodatno
plemeniti program športnih, zabavnih, izobraževanih in kulturnih
aktivnosti za mlajše, za družine – za vse generacije. Organizacijsko
prehaja v roke Občine Laško in javnega zavoda STIK - Centra za šport,
turizem, informiranje in kulturo Laško.

Delovne ekipe našega največjega glasbeno turističnega festivala Pivo in cvetje
Laško že nekaj časa zavzeto pripravljajo letošnjo prireditev, ki bo od 11. do 14.
julija. Te dni pa so dolgoletni festivalski partnerji uskladili tudi medsebojne
odnose. Dosedanji organizator festivala Pivovarna Laško Union je namreč
prenesla organizacijske pristojnosti na dosedanjega partnerja STIK ob močni
strokovni podpori ekipe pokrovitelja festivala Občine Laško. Festival s tem
dobiva svežo ekipo, ki bo lahko v celoti in profesionalno osredotočena na
dogodek, medtem ko Pivovarna Laško Union (PLU) še naprej ostaja glavni
sponzor dogodka ter tudi v prihodnje močno vpeta v organizacijo festivala. V
novi vlogi se bo ekipa PLU tako lahko še bolj posvetila svojim primarnim
zadolžitvam in aktivno prevzela vlogo glavnega sponzorja. Predvsem se bo
posvetila izvajanju marketinških aktivnosti, ki gradijo blagovno znamko, aktivni
vključenosti v izbor glasbenega programa, kot tudi nudila vso potrebno drugo
podporo, ki jo zahteva tako kompleksen festival. S tem bodo povečali tudi
učinke samega sponzorstva, hkrati pa še izboljšali rezultate, brez katerih
festival ne bi bil to, kar je - najpomembnejši tovrsten dogodek v Sloveniji,
izrednega pomena za blagovno znamko Laško ter pomemben turistični
produkt ne samo lokalnega okolja, ampak celotne Slovenije.

V novi organizacijski strukturi interese sponzorja Pivovarne Laško Union
zastopa Simona Oset, vodja projekta in zadnja leta vodja festivala, ki pravi:
»Z lokalno skupnostjo in Občino Laško smo 54 let uspešno in ustvarjalno ter z
roko v roki sodelovali pri organizaciji tega najbolj priljubljenega poletnega
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glasbenega festivala pri nas. In nameravamo tudi v prihodnje, ko žezlo
organizacije po 7 letih predajamo nazaj. Festival ima v lokalnem okolju, Stiku in
Občini Laško nedvomno najbolj zanesljive in zaupanja vredne partnerje, zato je
prenos organizacijskih pristojnosti za nas logičen korak, ki bo festivalu dal novo
energijo, zagotovil nadaljnjo gradnjo kakovosti in ravni festivala, ki omogoča
gostom celovito glasbeno, družabno, etnografsko, pa tudi kulinarično
doživetje«.

Ekipo Stika vodi Tina Belej, ki ima dolgoletne organizacijske izkušnje in ob
tem pravi: »Organizacija festivala Pivo in cvetje Laško je za naš tim kreativni
izziv, velika odgovornost, vendar tudi izjemna čast. Verjamem, da bomo z
izkušeno ekipo sodelavcev upravičili zaupanje in tako ob sponzorski podpori
Pivovarne Laško Union, kot tudi drugi pomoči ekipe PLU pripravili festival, ki bo
dosegal kriterije, ki jih je PLU kot organizator gradila do sedaj«.

Glasbeni program na štirih odrih že nastaja, njegova zasnova ter izvedba pa je
bila tudi letos zaupana agenciji Ovum, katere direktor je Urban Centa, v
sodelovanju s sponzorjem Pivovarno Laško Union, Organizatorjem Stik in
pokroviteljem Občino Laško.

Festival vsa leta potrjuje, da sodi med najbolj priljubljene in popularne festivale
pri nas, obišče ga tudi vse več gostov iz tujine. Skrivnost zveste publike in
visokega obiska je v spretnem prepletanju glasbenih žanrov z etnografskim in
hortikulturnim programom ter vrsto aktivnostmi, namenjenimi najmlajšim, pa
tudi najstnikom in odraslim.

Organizatorji tudi za letos obljubljajo dobro živo glasbo različnih zvrsti, od
rocka do narodnozabavne, poskrbeli bodo tudi za številne ljubitelje elektronske
plesne glasbe. Od četrtka, 11. julija, do sobote, 13. julija 2019, se bo tako
zvrstilo prek 50 koncertov, skupaj z etnografskim programom, ki bo še
posebno pester v nedeljo, 14. julija, pa preko 60 glasbenih dogodkov.

Organizatorji vabijo ljubitelje dobre glasbe in zabave, da si festivalski termin
označijo v svojem poletnem koledarju in doživijo vrhunec poletja na 55.
festivalu Pivo in cvetje Laško.

Več o pripravah in programu pa v naših prihodnjih sporočilih za medije.

Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si.
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