Årets Danske Ølpris uddeles på Ølfestival København –
nedtællingen er begyndt!
Ølfestival torsdag d. 6. til lørdag d. 8. maj 2010.
Danske Ølentusiasters Ølfestival har i år ti års jubilæum, og vi glæder os meget til at
festligholde jubilæet i Øl-historiske rammer i det der indtil for blot 1½ år siden var en
tappehal på Carlsberg, nemlig Tap1, Ny Carlsbergvej 91. Selvom der ikke længere
brygges øl i stor skala på Carlsberg, vil historien ikke kunne fornægte sig i området.
Fra indgangen til Tap1 er der et flot kig til den imponerende Elefantport og det
gamle bryghus og har man ikke gået en tur på den nu åbne Carlsberggrund, vil det
være oplagt at benytte sig at muligheden i forbindelse med Ølfestivalen.
Men det er ikke kun Ølfestivalens omgivelser der er ændrede. Vi har også valgt at
ændre åbningstiderne sådan at vi nu har åbent torsdag, fredag og lørdag – til
gengæld er der ikke søndagsåbent.
Det ordinære billetsalg til årets Ølfestival København 2010 er i fuld gang. For kun
100 kr. får man adgang til ølfestivalen, et smageglas og en festivalguide med
omtale af udstillerne og deres øl. Poletter til smagsprøver kan købes i ølfestivalens
to poletsalg. Billetter kan købes via Billetnet, hvor der også er mulighed for at købe
en billet der inkludere 10 smagsprøver. Vi anbefaler, at man køber sin billet i
forsalg, da det giver hurtigere ekspedition ved indgangen, til gavn og glæde for alle
gæster. Er du ikke allerede medlem af Danske Ølentusiaster, vil det naturligvis
være muligt at melde sig ind under festivalen, og med det samme få glæde af nogle
af de mange medlemsfordele.
I år er der flere aktiviteter på ølfestivalen. Torsdag og fredag vil der være mulighed
for at deltage i ølsmagning med den anerkendte engelske øl-bogsforfatter Tim
Webb, der også vil signere sine bøger på ølfestivalens scene både torsdag og
fredag. Festivalplakatens ophavsmand, Mads Berg, vil fredag eftermiddag signere
sin plakat, der kan købes i ølfestivalens butik. På scenen vil ´Gevinge
Småborgerlige Variable Mandekor af Sprøde Drukstemmer´ underholde torsdag
aften, så der er flere muligheder for at blive underholdt samtidig med at det
spændende øl udforskes.
Det er vores håb at disse nye tiltag vil give vores gæster en endnu bedre oplevelse
end hidtil, og at det måske kan lokke nye gæster til.
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Ud over de nye tiltag, holder vi fast i flere af traditionerne. På festivalen kåres blandt
andet vinderne af DM i håndbryg. Konkurrencen er arrangeret og vurderingerne
gennemført af Haandbryg.dk, og lørdag vil vinderne blive kåret fra scenen på
ølfestivalen.
Danske Ølentusiasters årlige pris, Årets Danske Ølpris uddeles fra scenen fredag
kl. 18.00. Prisen uddeles til en person, organisation eller virksomhed, der har ydet
en stor og engageret indsats for at vise mangfoldigheden og spændvidden i øllets
verden. Det vil ikke blive offentliggjort på forhånd hvem modtageren er.
Det er en stor fornøjelse for Danske Ølentusiaster, at vi torsdag kan byde
velkommen til FØL – Folketingets Øl Laug - der har valgt, at deres første udflugt
skal gå til Danske Ølentusiasters Ølfestival. FØL blev stiftet i november 2009, og
tæller allerede nu en bred skare af folketingsmedlemmer.
I år får Ølfestival Købehavn besøg af adskillige udenlandske bryggere og
brygmestre. Blandt de udenlandske gæster kan nævnes chefbrygger George
Reisch fra Anheuser-Busch og brygmester Garrett Oliver fra amerikanske Brooklyn
Brewery - endnu engang medbringer Garrett en række særligt udvalgte øl, som
normalt ikke fås på på det danske marked. Desuden besøger Fabrice Bordon,
export- og salgsmanager på det belgiske trappistbryggeri Chimay, også
Ølfestivalen.
Fra tidligere ølfestivaler, vil vores gæster kunne nikke genkendende til ”Fysikshow”
fra Århus Universitet, der løbende gennem festivalens åbningstid vil besøge
forskellige stande og fremstille øl-is ved hjælp af blandt andet flydende kvælstof. I
år vil der hverdag være et par shows på Scenen så flere gæster, får mulighed for at
se den fascinerende produktion af øl-is.
Danske Ølentusiaster glæder sig til sammen med udstillere og frivillige at lukke
dørene op til endnu en festlig og velsmagende Ølfestival.
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Kort om festivalen:
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

Adresse:
Tap1
Ny Carlsbergvej 91
1760 København V

Entrébillet til kr. 200,00 + evt. forsendelse og Billetnetgebyr - kun i forsalg
* 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
- poletter til smagsprøver kan købes i ølfestivalens poletsalg
Yderligere oplysninger:
Om ølfestivalen:
www.beerfestival.dk

Om Danske Ølentusiaster:
www.ale.dk

Pressekontakt:
Anne-Mette Meyer Pedersen, anne-mette.meyer@ale.dk - tlf. 61 30 17 62.
Festivalchef:
Marttin S. Nielsen, marttin.nielsen@ale.dk – tlf. 28 80 80 10
Landsformand:
Bo L. Jensen, landsformand@ale.dk – tlf. 28 19 17 13
Presseakkreditering via festivalens hjemmeside:
http://www.ale.dk/index.php?id=733
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