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Računajo na zahtevno publiko
Vzhajajoča zvezda slovenskega rocka, skupina Lusterdam, je na sceni že kar nekaj let.
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Računajo na zahtevno publiko
Četrtek 14.07.2016 ob 16 02
,

:

Vzhajajoča zvezda slovenskega rocka skupina Lusterdam je na sceni že kar nekaj
let.
,

Fantje so se pred kratkim iz odrov preselili
plošček.

,

v

studio in letos lahko pričakujemo njihov prvi

Širši javnosti se bodo kmalu predstavili še na najbolj špasnem festivalu v Sloveniji
kulinarike , glasbe in iger , ki se bo zgodil v Javoršici pri Moravčah , med 26. in 28.
avgustom : " Računamo na široko glasbeno razgledanost publike , ki bo ob zvokih
Lusterdama zamigala z vsaj eno okončino (smeh ) ."

festivalu

Lusterdamovci sicer ne igrajo harmonike , v bandu so sami strunarji in tolkalec , se pa
nanjo radi pošalijo : " S harmoniko ni nič narobe, je pa lahko zlorabljena , če pride v
napačne roke (smeh ) ."

Festival bo postregel z več kot 27-imi ansambli narodno zabavne glasbe , špasno
kulinariko in odličnimi kuharskimi mojstri , ki bodo pripravili drugačne jedi , kot smo jih
vajeni, vmes pa se bodo odvijala nora tekmovanja in igre.
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