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Store Heddinge den 25. maj 2011

CYKELDEMONSTRATION FOR GODT ØL TIL DANSKERNE
Fredag den 27. maj med start klokken 12:00 køres E' Tap1 Tour
hvor feltet til årets Tour de Bière 2011 præsenteres.

I juli 2010 løb første udgave af Tour de Bière af stablen. Alle ved, at
øl og bilkørsel er en dårlig kombination, hvilket en flok Ølentuisiaster
tog konsekvensen af, ved på 9 dage at gennemføre et etapeløb på
620 km – og besøge 27 bryggerier på vejen.
Igen i år køres etapeløbet Tour de Bière – startskuddet går først den
2. juli, men allerede fredag den 27. maj, er der chance for at møde en
stor del af rytterne, når de deltager i ”for-prologen” E’ Tap1 Tour.
E' Tap1 Tour udgår fra Frederiksberg Rådhus klokken 12:00, og
ender, efter en tur rundt om det indre København, ved Tap1 på Ny
Carlsbergvej, hvor årets Ølfestival på det tidspunkt er i fuld gang.
Det imponerende felt vil blive præsenteret på Scenen i Tap1, og de
ryttere der gennemførte sidste års Tour de Bière vil få tildelt et
Diplom
E' Tap1 Tour er samtidigt foreningen Danske Ølentusiasters demonstration og optog for Godt øl til
Danskerne. Optoget vil bestå af ryttere fra Tour de Bière-feltet samt mindre ølbiler. Alle cyklister er
i øvrigt velkomne til at deltage. Optoget vil være fremme ved Tap1 ca. klokken 14:00.
Kør med, og lad os sammen kæmpe for Godt øl til Danskerne.
E´Tap1 Tour-ruten:
Frederiksberg Rådhus
Falkoner Allé
Rolighedsvej
Rosenørns Allé
Gyldenløvesgade
H.C.Andersens Boulevard
Nørre Voldgade
Gothersgade
Christian IX's Gade

Kristen Bernikows Gade
Bremerholm
Holmens Kanal
Børsgade
Vindebrogade
Tietgensgade
Kvægtorvsgade
Abel Cathrinesgade
Istedgade

Enghave Plads
Enghavegade
Sundevedsgade
Vesterbrogade
Pile Allé
Ny Carlsbergvej

Facts og kontaktinfo - se følgende sider!
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Om Tour de Bière og E´Tap1 Tour:
Tour de Bière starter lørdag den 2. juli i Jelling, efter en tur over Fyn og Sjælland slutter Touren
søndag den 10. juli med en ”bjergetape” op ad Valby bakke.
Se mere om Touren på http://tour.ale.dk
Om Ølfestivalen:
Adresse:
Tap1
Ny Carlsbergvej 91
1760 København V

Åbningstider:
Billetter købt i forsalg

Åbningstider:
Billetter købt i døren

Torsdag den 26. maj 2011
kl. 15:00 - 23:00
Fredag den 27. maj 2011
kl. 12:00 - 23:00
Lørdag den 28. maj 2011
kl. 12:00 - 23:00

Torsdag den 26. maj 2011
kl. 16:00 - 23:00
Fredag den 27. maj 2011
kl. 13:00 - 23:00
Lørdag den 28. maj 2011
kl. 13:00 - 23:00

Entrébillet til kr. 200,00 + evt. forsendelse og Billetnetgebyr
* entré til Ølfestival København
* 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 Ølfestival København
* 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
og KUN gyldig torsdag d. 26. maj
* entré til Ølfestival København
* det officielle smageglas
* en fyldig Festivalguide, der beskriver udstillerne og deres øl

Entrébillet med studierabat købes i indgangen eller hos
* Studenterhusets café, Købmagergade 52, 1150 København K
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Yderligere oplysninger:

Holdkaptajn, Tourarrangør, Teamejer:
Ole Madsen, ole.madsen@ale.dk – tlf. 40 21 57 28
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://festivalpresse.ale.dk
Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har 9.000 medlemmer fordelt på mere end 50 lokalafdelinger over hele landet.
Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser og skaber debat om øl,
støtter og stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt
varetager forbrugernes interesser.
Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt
i European Beer Consumers Union (EBCU).
Endvidere udgiver vi Danmarks største magasin om øl, ØLentusiasteN.
Læs mere på http://ale.dk

Tour de Bière-feltet 2010 på Rådhuspladsen i København lige før løbets afslutning.
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