Ny plakat – Ølfestivalens nye kendetegn
Forberedelserne til årets Ølfestival i København er i fuld gang. Mange udstillere er
tilmeldt og der kan allerede nu købes billetter på billetnet.
Festivalen har i år ti års jubilæum, og vi glæder os meget til at festligholde jubilæet i
Øl-historiske rammer i det der indtil for få år siden var en tappehal på Carlsberg,
nemlig Tap1 Ny Carlsbergvej 91. Vi har også valgt at ændre åbningstiderne sådan
at vi nu har åbent torsdag.
I forbindelse med fejringen af 10 års jubilæet for vores ølfestivaler i København var
det helt naturligt at få en ny og spændende festivalplakat.
Vi har derfor lavet en aftale med den kendte grafiker og illustrator Mads Berg om at
udarbejde den nye festivalplakat.
Det er en stor fornøjelse for os at vi nu kan præsentere den nye plakat for
offentligheden. Vi er meget glade for resultatet, der på mange måder er nytænkning
i forhold til de Ølfestivalplakater vi tidligere har set – såvel i Danmark som i
udlandet.
Plakaten er indsat på side 3 – for større version, kontakt venligst vores
Pressekontakt.
Plakaten vil medio marts kunne bestilles i Danske Ølentusiasters sekretariat, eller
direkte via: http://www.ale.dk/index.php?id=1098
Mads Berg er kendt for sin meget personlige og helt unikke stil som du måske
allerede kender fra hans opgaver for Hansen Is, Iceland Air, Legoland og ikke
mindst European Beer Festival i 2008.
Facts og kontaktinfo - se side 2

D a n s k e

Ø l e n t u s i a s t e r

Pressekontakt Anne-Mette Meyer Pedersen  Hortensiavej 21  2600 Glostrup
Tel: +45 43 44 17 62  Mob: +45 61 30 17 62 Internet: www.ale.dk

Kort om festivalen:
Adresse:
Tap1
Ny Carlsbergvej 91
1760 København V
Åbningstider:
Torsdag den 6. maj 2010
kl. 16:00 - 23:00
Fredag den 7. maj 2010
kl. 16:00 - 23:00
Lørdag den 8. maj 2010
kl. 12:00 - 23:00
Entrébillet til kr. 200,00 + evt. forsendelse og Billetnetgebyr
* entré til Københavnske Øldage
* 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 Københavnske Øldage
* det officielle smageglas
* en fyldig Festivalguide, der beskriver udstillerne og deres øl

Yderligere oplysninger:
Pressekontakt:
Anne-Mette Meyer Pedersen, anne-mette.meyer@ale.dk - tlf. 61 30 17 62.
Presseakkreditering via festivalens hjemmeside:
http://www.ale.dk/index.php?id=733
Om ølfestivalen:
www.beerfestival.dk
Om Danske Ølentusiaster:
www.ale.dk
Se flere af Mads Bergs produktioner her:
http://www.madsberg.dk/
Mads Berg træffes ikke i perioden 22. til 28. februar.
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