Ølfestival – nye omgivelse og nye tiltag
Danske Ølentusiasters Ølfestival har i år 10 års jubilæum, og vi glæder os til at
festligholde jubilæet i Øl-historiske rammer, nemlig Tap1, Ny Carlsbergvej 91.
I år er det ikke kun Ølfestivalens omgivelser der er ændrede. Vi har også valgt at
ændre åbningstiderne og har åbent torsdag, fredag og lørdag – men ikke søndag.
I forbindelse med torsdagsåbent på Ølfestivalen, er det besluttet at der torsdag
gives rabat til studerende med gyldigt studiekort. Studierabatbilletterne kan købes i
indgangen, og allerede nu på udvalgte studenterbarer. Se listen på side 2.
Det ordinære billetsalg til årets Ølfestival København 2010 er ligeledes i fuld gang.
For kun 100 kr. får man adgang til ølfestivalen, et smageglas og en festivalguide.
Poletter til smagsprøver kan købes i ølfestivalens to poletsalg. Billetter kan købes i
indgangen og via billetnet, hvor der også er mulighed for at købe en billet der
inkludere 10 smagsprøvepoletter. Vi anbefaler, at købe billet i forsalg, da det giver
hurtigere ekspedition ved indgangen, til gavn og glæde for alle gæster.
I år er der også være mulighed for at deltage i bl.a. ølsmagning med den
anerkendte engelske øl-bogsforfatter Tim Webb, der også vil signere sine bøger.
Festivalplakatens ophavsmand, Mads Berg, vil fredag eftermiddag signere sin
plakat, der kan købes i ølfestivalens butik.
Ølfestivalen har udviklet sig gennem de 10 år. Der er væsentligt flere udstillere end
vi så de første år, og der har også været et stigende antal gæster. Og det har været
tydeligt, at der er sket en ændring af antallet af kvindelige gæster på ølfestivalen.
Festivalchef Marttin S. Nielsen siger: ” Hvor vi de første år så forholdsvis få kvinder
til ølfestivalen, ser vi nu at kvinderne kommer sammen i grupper, og ikke kun
deltager som ”påhæng” til mændene. Der er flere grunde til denne ændring, men
blandt andet handler det naturligvis om at også kvinderne har opdaget det gode øl.”
Som noget nyt stiller Danske Ølentusiaster i år ølfestivalens faciliteter til rådighed
for udstillerne, så der i år også afholdes fagmesse. Fagmessen, der foregår fredag
fra 11.00 til 15.00 er lukket for almindeligt publikum. Adgang til fagmessen fås via
invitation fra en udstiller.
Med et bredt og varieret program, og med mange spændende udstillere, er det
vores overbevisning, at vi igen i år kan se frem til tre begivenhedsrige dage for såvel
udstillere som gæster.
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Kort om festivalen:
Åbningstider:
Torsdag den 6. maj 2010
kl. 16:00 - 23:00
Fredag den 7. maj 2010
kl. 16:00 - 23:00
Lørdag den 8. maj 2010
kl. 12:00 - 23:00

Adresse:
Tap1
Ny Carlsbergvej 91
1760 København V

Entrébillet til kr. 200,00 + evt. forsendelse og Billetnetgebyr - kun i forsalg
* entré til Københavnske Øldage
* det officielle smageglas
* en fyldig Festivalguide, der beskriver udstillerne og deres øl
* 10 poletter der kan omsættes til smagsprøver
Entrébillet til kr. 100,00 + evt. forsendelse og Billetnetgebyr
* entré til Københavnske Øldage
* det officielle smageglas
* en fyldig Festivalguide, der beskriver udstillerne og deres øl
- poletter til smagsprøver kan købes i ølfestivalens poletsalg
Entrebillet med studierabat 75,00 kr – kun mod forevisning af gyldigt studiekort
KUN gyldig torsdag d. 6. maj
* entré til Københavnske Øldage
* det officielle smageglas
* en fyldig Festivalguide, der beskriver udstillerne og deres øl
Billet med studierabat købes i indgangen eller på et af fire salgssteder:
* Studenterhusets cafe, Købmagergade 52, 1150 København K
* mBar Studenterhuset, bygning 6, Ole Maaløesvej 5, 2200 København N
* Caféen? på Naturvidenskab, Universitetsparken 13A. 2100 København Ø
* Hegnet DTU, H.C. Ørsteds plads, bygning 342
Yderligere oplysninger:
Pressekontakt:
Anne-Mette Meyer Pedersen, anne-mette.meyer@ale.dk - tlf. 61 30 17 62.
Festivalchef:
Marttin S. Nielsen, marttin.nielsen@ale.dk – tlf. 28 80 80 10
Presseakkreditering via festivalens hjemmeside:
http://www.ale.dk/index.php?id=733
Om ølfestivalen:
www.beerfestival.dk
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