LAŠKO GUŠTFEST 2019
LAŠKO
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GUŠT

Foto Rok Deželak

SOBOTA, 21. SEPTEMBER 2019,
MED 15. IN 21. URO,
V STAREM
MESTNEM JEDRU LAŠKEGA

Obujajte spomine na lepe trenutke življenja in razvajajte brbončice z vrhunsko
kulinariko slovenskih kuharskih chefov!
Vabljeni, da si obujete meščanske čeveljce, si na glavo nadenete kakšen star
klobuk, uredite pričesko ter z nami odpotujete v čas svojih najljubših spominov ali
čas, o katerem ste veliko slišali, vendar nikoli živeli …
Dobrodošli v Laškem, dobrodošli na
Laško Guštfest 2019!

Program
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Valvasorjev trg
Naj vas prevzame nostalgija ob občudovanju avtomobilov, ki so jih vozili
vaši očetje, dedki, tete … in jih danes le redkoma zasledite na cesti. Stari
avtomobili pa niso le za ogled. Občutek, kako se je voziti v tovrstnem
avtomobilu doživite s pravo vožnjo po mestnih ulicah Laškega. Tudi za čas
pred avtomobili je poskrbljeno – lična kočija, ki na vas čaka le streljaj od
avtomobilov, vas popelje na raziskovanje našega malega mesteca.
Za obisk Guštfesta in še intenzivnejši skok v preteklost si uredite pričesko
v frizerskem salonu in obenem pobrskajte med oblačili, ki vam bodo odlično pristajala (na voljo na Mestni ulici).
Orožnov trg
Dogajanje na trg vas popelje v zgodbo mesta med obema svetovnima
vojnama.
Na sejemskem vrvežu si oglejte starinske predmete, spoznajte delo
obrtnikov, občudujte kranceljpintar`ce, ki vam bodo za vaše najdražje
izdelale rožice iz krep papirja.
Za varnost je poskrbljeno! Zanjo vestno skrbita orožnika iz Orožniške postaje Laško, ki svojo nalogo opravljata zelo resno!
Niste plačali vseh davkov v lanskem letu? Potem se le oglasite pri davčnem upravitelju dr. Pleskoviču, dokler vas ritmi charlestona in foxtrota s
plesalci ne popeljejo na ulično plesišče.
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Aškerčev trg
Za »gušt« vas danes razvaja 5 vrhunskih slovenskih kulinaričnih chefov.
Njihove jedi vsebujejo sestavino, brez katere v pivovarskem mestecu pač
ne gre, t.j. pivo Golding. Laški pivovarji vas ob svoji 30. obletnici vabijo
na nefiltriran laški Golding, nekdanje Laške Toplice pa h kratkemu počitku
in sprostitvi. Na ogled se danes postavljajo tudi številni ponudniki okusov
Laškega.
Zaužite kalorije se ne bodo imele čas »prilepiti na bedrco«. Pokurili jih
boste lahko s ščepcem telovadbe in obujanjem spomina na čas, ko je Jane
Fonda predstavljala kraljico aerobike.
Ne spreglejte razigranega voditeljskega para, ki se bo ob polni uri soočal
z raznovrstnimi izzivi preteklosti in igrivimi prigodami, ki bodo budile spomine. S pijačo vaše in naše mladosti se nikakor ne boste mogli jeziti, za
zaključek nostalgičnega potovanja pa bodo poskrbele uspešnice skupine
Abba.
P.S: Ne pozabite napraviti retro guštnega foto spomina. Obiskal nas bo
namreč mojster Pelikan in njegov potujoči fotografski atelje.
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Računalniška igre
Se spomnite računalnika s tipkovnico iz »radirke«? ZX Spectrum in Commodore 64 sta tisti imeni, ki sta marsikoga popeljala v svet računalništva.
Ste pripravljeni na igro Pacmana in Olympic Skierja? Vabljeni, da obudite
spomine na pozabljene računalnike in igrice, za katere današnja mladina
še ni slišala …
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Šola
Šola je bila nekoč nekaj čisto drugega … Pridite na pouk, če si upate!
Stroga učiteljica nas bo popeljala skozi zapleteni svet gospodinjstva in nas
naučila, kako gospodinjska opravila opravljati z nekdanjim žarom …
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Knjižnica in Muzej
Se spomnimo, s čim in kako smo se igrali nekoč? Obudimo spomin z
razstavo starih igrač, poigrajmo se s prijatelji v starih uličnih igrah. Ristanc, gumitvist … to so bile igre naše mladosti. V knjižnici si oglejte
razstavo starih kuharskih knjig, ki so jih prispevali obiskovalci knjižnice, za
najmlajše pa bo na voljo tudi bralna urica prijaznih knjižničark, ki bodo z
vami delile pravljico Lonček kuhaj.
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Folklorni maraton
Folklorni maraton nas bo popeljal v svet slovenskih ljudskih plesov in
pestrosti, ki jo Slovenci premoremo v folklornem izročilu. Pričnemo že ob
14. uri!
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Fotografije: Boris Vrabec, Rok Deželak

Glavni pokrovitelj:

Pokrovitelji:
KRAJEVNA
SKUPNOST
LAŠKO

