Mandag den 7. april 2008
Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster:
Ølfestival tilbage i Århus!
I maj kommer Danske Ølentusiasters store Ølfestival tilbage til Århus efter seks år i eksil.
I 2002 arrangerede Danske Ølentusiaster for første gang ølfestival udenfor København. Dette
foregik i Ridehuset i Århus, og arrangementet var en stor succes, der skabte lange køer ned ad
Vester Allé. Året efter mistede foreningen muligheden for at gentage succesen, idet Ridehuset blev
prioriteret til ny og eksperimenterende kunst. Provinsfestivalen har siden været afholdt i hhv.
Kolding, Odense og Horsens.
Nu vender festivalen tilbage til Århus!
Den 16. til 18. maj 2008 afholdes Århus Ølfestival i Scandinavian Congress Center,
Margrethepladsen 1, 8000 Århus C (ved siden af Musikhuset). Dørene åbnes fredag klokken 14.00,
og klokken 17.00 holder borgmester Nicolai Wammen åbningstale.
På festivalen er 42 udstillere i form af bryggerier, importører og håndbryggere m.m. klar til at
præsentere et bredt udvalg på mange hundrede forskellige øl fra hele verden, ligesom den
blomstrende danske brygindustri vil være rigt repræsenteret med utallige mikrobryg. Det nu
lukkede Ceres Bryggeri vil dog ikke være repræsenteret ved den store århusianske ølbegivenhed.
På festivalen afholdes både Dansk og Skandinavisk mesterskab i håndbrygning. Ydermere dyster
danske bryggerier om at lave det bedste ”Fødselsdagsbryg” i anledning af Danske Ølentusiasters
10 års fødselsdag.

Med venlig hilsen
Klaus Seiersen
Presseansvarlig for Ølfestival Århus 2008
Tlf.: 6062 1180

Om Danske Ølentusiaster
Danske Ølentusiaster er med 11.000 medlemmer en af Danmarks største forbrugerforeninger.
Godt 10 procent af medlemmerne bor i Østjylland.
Foreningen, der i år fylder 10 år, 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.
Foreningen repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems
Kontaktudvalg samt i European Beer Consumer’s Union (EBCU). Ydermere udgiver foreningen
Danmarks største magasin om øl, ØLentusiasteN.
Læs mere på ale.dk.
Om Danske Ølentusiasters Ølfestival
Danske Ølentusiaster har årligt siden 2001 afholdt ølfestival i København. Seneste deltog 11.400
gæster i Valby Hallen, hvor det var muligt at smage på 1.040 forskellige øl. Foreningen har også
løbende afholdt ølfestivaler i provinsen. I 2002 foregik dette i Ridehuset i Århus, hvor 3.300
gæster smagte på over 400 forskellige øl. I 2008 forventes op imod det dobbelte antal gæster og
det dobbelte antal øl.
Danske Ølentusiasters ølfestivaler er en af verdens største festivaler, når det kommer til at
præsentere et bredt udvalg af øltyper. Gennem årene har danskerne haft mulighed for at få et
unikt indblik i øllets alsidige univers, og både bryggere og forbrugere fra hele verden kommer
tilrejsende for at deltage i disse smagsmesser af allerhøjeste kvalitet.
I september 2008 afholder foreningen for første gang en fælleseuropæisk ølfestival: European
Beer Festival. Dette foregår på Carlsbergs nu lukkede bryggeri i Valby.
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