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Store Heddinge den 3. maj 2012

HISTORISK SAMARBEJDE PÅ ÅRETS ØLFESTIVAL
Ølfestival 10. til 12. maj 2012
Oplev Nordeuropas største Ølfestival i Tap1
At øl og mad er en god dansk tradition kommer næppe bag på nogen. Men hvor mange år denne
tradition går tilbage, tænker vi nok ikke meget over i dagligdagen.
På Ølfestival 2012 sætter vi torsdag aften fokus på det lykkelige ægteskab mellem øl og mad, når
Ølskribent Carsten Berthelsen og specialist i middelalderens kogekunst Bi Skaarup for første gang
i samarbejde introducerer til Historisk øl og mad.
Denne og andre temasmagninger foregår under Danske Ølentusiasters Ølfestival der afholdes i
Tap1 fra torsdag den 10. til lørdag den 12. maj
Ølfestivalen åbnes officielt af Københavns kulturborgmester torsdag eftermiddag.
Fredag den 11. maj byder vi velkommen til ”Flaskedrengene” der - ikke overraskende – har flasker
som foretrukne instrumenter. Senere fredag aften byder vi velkommen til endnu en tradition:
Gevninge Småborgerlige Variable Mandekor af Sprøde Drukstemmer!
Gennem hele Ølfestivalen, vil Fysikshow fremstille, og byde på, smagsprøver af deres berømte ølis, der produceres med øl, der er udvalgt blandt de mange udstillere.
Ud over disse ”udefrakommende” tiltag, holder vi fast vore traditioner. På festivalen kåres vinderne
af DM i håndbryg, vinderen af Årets Etiket, og ikke mindst Danske Ølentusiasters egne Årets
danske Ølpris og Årets danske Bryggeri.
Se program – samt link til billetter til temasmagningerne på:
http://www.beerfestival.dk/index.php?id=730
Billetsalget til Ølfestival 2012 er i fuld gang. Vi anbefaler, at man køber sin billet i forsalg, da det
giver hurtigere ekspedition ved indgangen - til gavn og glæde for alle gæster. Også i år vil der
være adgang til Ølfestivalen en time tidligere med en billet, der er købt i forsalg.
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 Ølfestivalen:
Adresse:

Åbningstider:
Billetter købt i forsalg

Åbningstider:
Billetter købt i døren

Tap1
Ny Carlsbergvej 91
1760 København V

Torsdag den 10. maj 2012
kl. 15:00 - 23:00
Fredag den 11. maj 2012
kl. 12:00 - 23:00
Lørdag den 12. maj 2012
kl. 12:00 - 23:00

Torsdag den 10. maj 2012
kl. 16:00 - 23:00
Fredag den 11. maj 2012
kl. 13:00 - 23:00
Lørdag den 12. maj 2012
kl. 13:00 - 23:00

Entrébillet til kr. 200,00 + evt. forsendelse og Billetnetgebyr
* entré til Ølfestivalen
* 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 Ølfestivalen
* 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. 10. maj
* entré til Ølfestivalen
* det officielle smageglas
* en fyldig Festivalguide, der beskriver udstillerne og deres øl
Billet med studierabat købes i indgangen
Yderligere oplysninger:
Pressekontakt: Anne-Mette Meyer Pedersen, anne-mette.meyer@ale.dk - tlf. 61 30 17 62.
Landsformand: Bo L. Jensen, bo.jensen@ale.dk – tlf. 28 19 17 13
Presseakkreditering via festivalens hjemmeside: http://www.beerfestival.dk/index.php?id=733
Om Ølfestivalen: www.beerfestival.dk
Om Danske Ølentusiaster: www.ale.dk
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