PREVIEW!

April smagningen bliver en af det helt store.
Vi skal til denne smagning have et fordrag af Carsten
Berthesen
Den finder sted den 22. April 2014 kl. 19.00 i "Borgernes
Hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.
Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen.
Du kan tilmelde og betal for denne smagning her.
BEMÆRK AT SIDSTE TILMELDING ER BLEVET
FLYTTE
Det er sidste mulighed den 15. april 2014, for at tilmelde sig
smagningen.
Det er en enestående mulighed.
Vi håber at ser rigtig mange af jer.
Fordraget vil handle om: Ølrejsen i Mellemeuropa
Øl er sandelig kulturhistorie. Følg med på en spændende færd
i ord og billeder gennem Europas dramatiske Ølhistorie.
Undervejs er der selvfølgelig smagsprøver på det bedste af
det bedste.
Foredraget bygger på bogen: Ølrejsen – en rejse i øl og kultur
– og ølkultur
Bogen udkom i fire oplag fra 2003-2008 og er revideret i
2010. Udkom i ny udgave i 2011 på Gyldendal.
”… man kommer som læser på en ufattelig rig og
velresearchet tur med Carsten Berthelsen som beleven, belæst
og moderat kulturkritisk flanerende guide. (…) Den gode
rejseleder kender ikke alene sin europæiske kulturhistorie så
godt som sin egen ølsmag, han svømmer også formelig over
af begavede observationer. (…) Man bliver fuld - af viden…”
Henrik Palle, Politiken

”Berthelsen skriver levende og underholdende og indvier os i
lige så høj grad i historisk-kulturelle forhold (…), som han
svælger i skummende bryg…” Berlingske Tidende
”I det hele taget er Ølrejsen en vidunderlig bog. Ikke blot
fordi emnet er så vigtigt, men også fordi Carsten Berthelsen
skriver om noget, han elsker med skumsprøjtende kraft.
Facts, historie, anekdoter, hele pivetøjet får vi foræret, og
med sin begejstring, viden og fortælleglæde bringer han
mundvandet frem.” M!
”… Fuld af anekdoter og europæisk kulturhistorie,
underholdende og inspirerende…” Anders Evald, Gyldendals
Ølguide
”En herlig rejsebog... der er tale om den perfekte gave til
enhver elsker af det gode øl.” Ingeniøren
”En mageløst velskrevet og gennemarbejdet bog. En hyggelig
bog. Måske endda en nyttig bog... Ølrejsen er nærmest en
vegetativ tilstand.” Flensborg Avis.

