Nordeuropas største Ølfestival
åbnes af Jim Lyngvild
Ølfestival 28. til 30. maj 2015
I dagene 28. til 30. maj 2015 afholder Danske Ølentusiaster, for 15. år i træk, Ølfestival® i
København. Ølfestivalen flytter i år til Lokomotivværkstedet.
Årets Ølfestival® åbnes af Ekstrabladets Modediktator – Jim Lyngvild – der i år tilmed
barsler med eget bryggeri. Jim Lyngvild er, blandt mange andre ting, kendt for at have
sine meningers mod om mangt og meget, og heller ikke når det kommer til den årtusind
gamle dansk drik, øllet, slår det fejl. Jim har et ønske om, at dansk øl skal brygges med
lokale råvarer, dansk malt og dansk humle. Derudover mener han også, at vi skal være
stolte over vores gode traditionelle drik som har så store smagsvariationer, at den kan
bruges ved enhver lejlighed.
Ølfestivalen har gennem dens 15 år lange levetid vokset sig til at blive Nordeuropas
største, når man ser på antallet af forskellige øl der kan smages. Og igen i år vil der blive
præsenteret en bred vifte af både danske og udenlandske bryggerier, gammelkendte
såvel som helt nye og næsten ukendte. De helt store bryggerier, såvel som de helt små.
Der vi altså være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med helt nye øl og, for den sags
skyld, øltyper, ligesom ølfestivalen forhåbentlig også kan vække gensynets glæde med
velkendte øl. Helt op mod 1000 forskellige øl, forventer Danske Ølentusiaster at årets
Ølfestival® kan byde på. Flere bryggerier har øl med, som er brygget specielt til
lejligheden, ligesom der også vil være særlige arrangementer rundt om hos flere af
standene.
Lokomotivværkstedet, der ligger på DSB´s gamle værkstedsområde langs banen mellem
Dybbølsbro og Enghave st., giver både udstillere og gæster mere plads, såvel inde som
ude. Det dejlige grønne udendørsområde vil give plads til flere udstillere, og naturligvis
også mulighed for at Ølfestivalens gæster kan trække frisk luft og nyde det – forhåbentligt
– gode vejr.
Med et bredt og varieret udvalg, er det i spændt forventning at Danske Ølentusiaster
glæder sig til at byde gæster og udstillere velkomne til Ølfestival® 2015
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Kort om festivalen:
Adresse:
Lokomotivværkstedet
Otto Bussesvej 5A
2450 København SV

Åbningstider:
Billetter købt i forsalg

Åbningstider:
Billetter købt i døren

Torsdag den 28. maj 2015
kl. 15:00 - 23:00
Fredag den 29. maj 2015
kl. 12:00 - 23:00
Lørdag den 30. maj 2015
kl. 12:00 - 23:00

Torsdag den 28. maj 2015
kl. 16:00 - 23:00
Fredag den 29. maj 2015
kl. 13:00 - 23:00
Lørdag den 30. maj 2015
kl. 13:00 - 23:00

Forsalgsbilletter via Billetnet (prisen inkluderer ikke gebyr til Billetnet)
100 Kr.: Indgang, smageglas og festivalguide
200 Kr.: Indgang, smageglas og festivalguide og 10 smagsprøver.
300 Kr.: Indgang, smageglas og festivalguide og 20 smagsprøver
Billetter i døren:
125 Kr.: Indgang, smageglas og festivalguide
250 Kr.: Indgang, smageglas og festivalguide og 10 smagsprøver
Poletter til smagsprøver á 12,50 kr. kan købes på festivalen.
Bemærk at billetter købt i forsalg, giver adgang til festivalen en time tidligere end
billetter købt i døren.
Studierabat torsdag:
Billetterne sælges i indgangen mod forevisning af gyldigt studiekort.
75 kroner (normalpris 100 kroner). Kun torsdag!
Yderligere oplysninger:
Pressekontakt:
Anne-Mette Meyer Pedersen, anne-mette.meyer@ale.dk - tlf. 61 30 17 62.
Landsformand:
Anne Lise Knørr, anne.lise.knoerr@ale.dk - tlf. 42 75 61 61
Festivalchef:
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
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Om Danske Ølentusiaster:
www.ale.dk
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