
Pivo in cvetje Laško

V Laško na festival Pivo in cvetje tudi zaradi
bogatega dogajanja, ki se priklanja slovenski
kulturni dediščini

Laško, 18. junij – Festival Pivo in cvetje Laško je po vsej
verjetnosti edini tovrstni dogodek, ki povezuje glasbeno
festivalsko dogajanje z dogodki, zgodbami in razstavami, ki imajo
svoj izvir v zgodovinski dediščini, največ iz 19. stoletja. Brez
cvetja festival ne bi bil to, kar nosi v svojem imenu. Letos
parkiranje brezplačno.

Edinstvenost festivala Pivo in cvetje Laško je nedvomno tudi bogat
program, ki glasbeno festivalsko vzdušje poveže s slovensko zgodovinsko
dediščino. Gre za prikaz zgodb in dogajanj naše preteklosti, pretežno iz
19. stoletja, ki jih ni moč videti nikjer drugje. Cvetje predstavlja
zgodovinski začetek festivala, ki se je prvotno imenoval Festival cvetja in
piva.

 

RAZSTAVA CVETJA “OCVETLIČI SE”

Za letošnjo prireditev so si v Hortikulturnem društvu Laško poleg
tradicionalne okrasitve zelenic z zasajenim cvetjem, zamislili tri tematsko
raznolika prizorišča, v Mavrični deželi, v Pivovarjevem skrivališču ter v
Modnem vrtu, ki bodo obiskovalcem ponudila različna doživetja ter jih
spodbudila, da se vpletejo v dogajanje. Obiskovalce bodo na posamezno
lokacijo usmerjale talne oznake, ki se svetijo v temi, usmerjevalne table
pri prizoriščih in ikone na uradnem zemljevidu festivala. Obiskovalci bodo
na vsakem prizorišču na zbirni kartonček prejeli žig, s tremi zbranimi žigi
pa se bodo ocvetličili. Prejeli bodo priponko s cvetjem ali naglavno
cvetlično okrasje.
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OHCET PO STARI ŠEGI ZA BARBARO KNEZ IN NEJCA MAŠEKA

Duhovnik Dragotin Ferdinand Ripšl (1820–1887) je Laščanom poznan po
svoji knjigi Kronika župnije sv. Miklavž nad Laškim. Prav iz Ripšlove
kronike so člani Etno odbora pri Zvezi Možnar črpali podatke za odrsko
postavitev Ohceti po stari šegi, ki je danes ena izmed resnično pristnih
prikazov starih poročnih šeg tega območja v drugi polovici 19. stoletja.
Ohcetne šege prikazujejo slovo neveste od doma, šranganje, snemanje
venčka z nevestine glave, larmo (darovi za nevesto), ohcetne plese in
prihod neveste na ženinov dom. Celoten prikaz, skupaj s sklenitvijo
zakonske zveze, je malo manj kot dve uri dolga predstava, ki jo že leta
vzorno prikazujejo članice in člani Folklorne skupine Anton Tanc iz Marija
Gradca in člani Kulturno umetniškega društva Šentrupert. Kot že 50. par
na festivalu Pivo in cvetje Laško, se bosta na Ohceti po stari šegi vzela
nevesta Barbara Knez iz Laškega in ženin Nejc Mašek iz Velenja. Vabljeni,
da se pridružite veseli svatovščini!

 

ULIČNI VRVEŽ Z LAŠKO PIHALNO GODBO IN MAŽORETAMI

Kulturno društvo Laška pihalna godba povezuje glasbenike številnih
generacij, ki se letno predstavijo na več kot 60 nastopih. Društvo šteje
preko 150 članov in je sestavljeno iz godbe – orkestra, mažoretne skupine
in bobnarske skupine. Godbeniki, mažoretke in bobnarji bodo ponovno
vsak dan festivala navduševali s svojimi koračnicami in nepozabnim show
programom.

 

Posebni gostje festivala Dunking Devils. V petek, 12. julija, se bodo
ob 20.30 v ulični vrvež vključili tudi svetovno znani in uveljavljeni Dunking
Devils, ki so ponosni ambasadorji blagovne znamke Sola.

 

MAVRIČNA DEŽELA – DOŽIVETJA ZA MLADE IN VSE, KI TO ŽELIJO
OSTATI

Za otroke in njihove spremljevalce vseh generacij bo na letošnjem
festivalu še posebej zanimiva Mavrična dežela s pestro paleto
raznovrstnega dogajanja. Za male športnike bo na voljo Vodomčkov
poligon, vodne igre, štafetne igre, fitnes na prostem ter plesne urice. Za
mirno preživljanje časa bo na voljo knjižnica na trati, mini wellnes
razvajanje in frizerski kotiček za mične gospodične ter poslikave obraza.
Umetniške duše bodo uživale ob ogledu lutkovnih in gledaliških predstav,
mali ustvarjalci ob poslikavi majic, delavnicah izdelave nakita, barvanju
mavričnih pobarvank ali pa se bodo podali med gozdne prince.

Vsak dan festivala bosta otroke večkrat obiskala Domči balonči in
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Vodomček. V Mavrični deželi bo tudi letos vozil MiniExpress vlakec, ki bo
vse dni prevažal otroke in starše po Mavrični deželi, vozil med vsemi
obiskovalci festivala Pivo in cvetje Laško in se priključil že tradicionalni
nedeljski povorki. MiniExpress je izjemno atraktivna vlakovna kompozicija
na električni pogon za prevoz otrok in odraslih. Je tih, varčen in okolju
prijazen. Kompozicija lokomotive in štirih vagonov se premika na
brezslednih gumah s hitrostjo peš hoje in sprejme do 24 otrok ali približno
18 otrok in odraslih.

Organizatorji pripravljajo tudi posebne razstave, med drugim tudi razstavo
ob 130-letnici Turističnega društva Laško in razstavo ročnih del Društva
invalidov Laško in Rimske Toplice.

 

PRIPOROČILA ZA OBISKOVALCE. PARKIRANJE BO BREZPLAČNO.

V prihodnjem sporočilu za medije bodo organizatorji posredovali še več
informacij za obiskovalce glede kampiranja, navodila kako v Laško z
vlakom, priporočila za voznike, cestne zapore in parkiranje. Na uradnih
parkiriščih organizatorji letos navdušujejo obiskovalce z brezplačnim
parkiranjem.

 

Obiščite tudi spletno stran www.pivoincvetje.si.

Fotografije za objavo

 

Več informacij:

STIK, Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško
T: 03 733 89 30

E: info@lasko.info
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