Danske Ølentusiaster inviterer
til årets mest velsmagende fest
Danske Ølentusiaster holder Ølfestival® efter et år med rekordmange nye
danske øl.
De danske bryggere er mere ustyrlige end nogensinde før. Vi får flere bryggerier, flere nye
øl og i en højere kvalitet.
I 2015 lancerede det til stadighed stigende antal danske bryggerier tre forskellige
nybryggede øl hver dag. Omkring 1200 nye øl kom på markedet i sidste år. Det er ny
rekord.
Danske Ølentusiaster glæder sig til at præsentere mange af de nye øl og gamle kendinge
®
på Ølfestival 2016.
Lokomotivværkstedet i København er rammen om begivenheden, som samlede 13.000
glade gæster sidste år. I år er der hele 91 udstillere, hvor bryggere og importører
præsenterer gæsterne for langt over 1000 forskellige slags øl.
®

På Ølfestivalen er der noget for de gæster, som interesserer sig for øl og mad. I år har
Danske Ølentusiaster gjort os ekstra umage med at kæde øl og gastronomi sammen.
For bryggerne er der to konkurrencer, som gæsterne kommer til at nyde godt af.
Den første brygkonkurrence er en markering af det tyske Reinheitsgebot, som har 500
års jubilæum i år. Reinheitsgebot handler om, at øl kun må brygges med vand, byg, humle
og gær.
®

Den anden brygkonkurrence handler om at fejre øl, fest og Ølfestival , og er kort og godt
en konkurrence om at lave den bedste Festivaløl.
Kontakt
•
Anne Lise Knørr, formand for Danske Ølentusiaster: 42 75 61 61,
anne.lise.knoerr@ale.dk
•
Christian Andersen, presseansvarlig i Danske Ølentusiater: 51 21 31 41,
christian.andersen@ale.dk
www.beerfestival.dk
København den 9. maj 2016

D a n s k e
Tlf.: 45 82 34 00

Ø l e n t u s i a s t e r
Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge
- E-mail: sekretariat@ale.dk - Internet: www.ale.dk

®

Kort om Ølfestivalen :
Adresse:
Lokomotivværkstedet
Otto Bussesvej 5A
2450 København SV

Åbningstider:
Billetter købt i forsalg

Åbningstider:
Billetter købt i døren

Torsdag den 19. maj 2016
kl. 15:00 - 23:00
Fredag den 20. maj 2016
kl. 12:00 - 23:00
Lørdag den 21. maj 2016
kl. 11:00 - 21:00

Torsdag den 19. maj 2016
kl. 16:00 - 23:00
Fredag den 20. maj 2016
kl. 13:00 - 23:00
Lørdag den 21. maj 2016
kl. 13:00 - 21:00

Forsalgsbilletter via Place2Book
125 Kr.: Indgang, smageglas og festivalguide
225 Kr.: Indgang, smageglas og festivalguide og 10 smagsprøver.
325 Kr.: Indgang, smageglas og festivalguide og 20 smagsprøver
Billetter i døren:
150 Kr.: Indgang, smageglas og festivalguide
Poletter til smagsprøver á 12,50 kr. kan købes på festivalen.
Bemærk at billetter købt i forsalg torsdag og fredag giver adgang til festivalen en
time tidligere og lørdag hele to timer tidligere end billetter købt i døren.
Yderligere oplysninger:
Kontakt
• Anne Lise Knørr, formand for Danske Ølentusiaster: 42 75 61 61,
anne.lise.knoerr@ale.dk
• Christian Andersen, presseansvarlig i Danske Ølentusiater: 51 21 31 41,
christian.andersen@ale.dk
®

Om Ølfestivalen : www.beerfestival.dk - Om Danske Ølentusiaster: www.ale.dk
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