Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster

Store Heddinge den 8. maj 2009

Københavnske Øldage 15. til 17. maj - igen i Valby Hallen
Efter fejringen af foreningens 10 års jubilæum med European Beer Festival på Carlsberg i
2008 vender Danske Ølentusiasters årlige Ølfestival i København tilbage til Valby Hallen.
Københavnske Øldage 2009 er Danske Ølentusiasters 14. Ølfestival og den 7. i Valby Hallen, der
dermed har lagt lokaler til halvdelen af foreningens Ølfestivaler.
Det bliver da også en traditionel Ølfestival der løber af stablen fra den 15. til den 17. maj 2009.
Som sædvanligt vil snesevis af små og store danske bryggerier være repræsenterede, enten med
egne stande, flere bryggerier på samme stand eller på importører eller ølhandleres stande. Og
som sædvanlig vil der være et omfattende udvalg af udenlandske øl fra flere kontinenter. Bl.a. er
det værd at bemærke at der vil være mulighed for at smage et stort udvalg af hollandske og
italienske mikrobryg – et meget spændende og eksotisk område som få danske ølentusiaster er
bekendt med.
Antallet af forskellige øl på Københavnske Øldage 2009 nærmer sig 1000, og blandt disse er der
som sædvanligt mange helt nye øl, som bryggerierne vælger at præsentere for første gang på
Ølfestivalen. Enkelte bryggerier stiller også med øl man knapt har chancen for at smage andre
steder, bl.a. vil der være mulighed for at smage to små bryg brygget på en stand på European
Beer Festival i september 2008, og der vil være smagsprøver på et forsøgsbryg der prøver at
eftergøre øl som det blev brygget i Danmark i det tidlige 1800-tal.
Selv med smagsprøver på 10 centiliter er det en umulig opgave at komme bare nogenlunde
omkring mangfoldigheden i det store udvalg af øl, så de fleste gæster vælger da også målrettet at
gå efter en forud lagt plan, og til den ende får de stor hjælp af den imponerende Festivalguide, der
i detaljer beskriver alle øl på Ølfestivalen. Festivalguiden, der er på omkring 200 sider, udleveres til
samtlige gæster, men kan også ses på http://ale.dk ca. en uge før Ølfestivalen åbner.
Det ventes at langt over 10.000 gæster vil besøge Københavnske Øldage 2009, og de vil, udover
muligheden for at smage på næsten 1000 forskellige øl, også kunne glæde sig til at møde andre
ølentusiaster til en snak om det gode øl, til at blive underholdt og oplyst af Fysikshows
videnskabelige leg med øl, til at få sulten stillet i vores store madtelt – og i det hele taget til en god
ølentusiastisk oplevelse.
Yderligere oplysninger på http://ale.dk
eller ved henvendelse Danske Ølentusiasters Festivalpressechef
Anne-Mette Meyer Pedersen via landsformand@ale.dk eller på tlf. 61 30 17 62
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Københavnske Øldage 2009
Sted:
Valby Hallen
Julius Andersens Vej 3
2450 København SV
Åbningstider:
Fredag den 15. maj 2009 14:00 – 23:00
Lørdag den 16. maj 2009 12:00 – 23:00
Søndag den 17. maj 2009 12:00 – 17:00
Entré:
200,- kr.
inkl. Festivalguide, det originale Festivalglas og 10 poletter til smagsprøver

Danske Ølentusiaster har siden 2001 afholdt i alt 14 Ølfestivaler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remisen, København Ø, 28. - 29. april 2001
Valby Hallen, Valby, 10. - 12. maj 2002
Ridehuset, Århus, 25. - 27. oktober 2002
Valby Hallen, Valby, 9. - 11. maj 2003
Valby Hallen, Valby, 14. - 16. maj 2004
Parkhallen, Kolding, 22. - 24. oktober 2004
Valby Hallen, Valby, 20. - 22. maj 2005
Odense Congress Center, 28. - 30. oktober 2005
Valby Hallen, Valby, 19. - 21. maj 2006
Forum Horsens, 27. - 29. oktober 2006
Valby Hallen, Valby, 11. - 13. maj 2007
Scandinavian Congress Center, Århus, 16. - 18. maj 2008
Carlsberg, Valby, 12. - 14. september 2008
Valby Hallen, Valby, 15. - 17. maj 2009

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har 10.000 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 ale.dk.
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