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Store Heddinge den 20 juli 2011

DANSKE ØLENTUSIASTER BEMANDER BAREN PÅ BAKKENS STORE ØLFEST

Fredag den 29. og lørdag den 30. juli står i øllets tegn på Bakken.
Danske Ølentusiaster bemander baren, hvor du kan smage øl fra en lang række af de danske
bryggerier. Ca. 30 bryggerier er repræsenterede med helt op til 130 forskellige øl, heriblandt flere,
der ikke tidligere har været med i baren på Bakkens Store Ølfest. Mange af de små bryggerier er
repræsenterede, og det vil derfor være en unik mulighed for at opleve den danske ølscene som
den ser ud lige nu. Med Danske Ølentusiasters medlemmer i baren, vil der være mulighed for at få
en snak om øl og måske et godt råd til hvilke øl der skal smages.
På Friluftsscenen vil der i løbet af dagene foregå ølkonkurrencer hvor der naturligvis også er
præmier til vinderne. Ølskribenten og byhistorikeren Allan Mylius Thomsen afholder
ølkonkurrencerne og ølsmagningen begge dage – og på nogle af Bakkens beværtninger er der
specielle ølfest-tiltag.
Ølbaren på Øltorvet ved Friluftsscenen er åben begge dage fra klokken 14.00 til 23.00
Smagsprøver købes for 10 kr. pr stk.
Der er også mulighed for at købe kuponer til 11 smagsprøver for 100 kr.

Program:

Fredag d. 29. juli
14.00 Ølbaren åbner
16.15 Ølkonkurrencer på Friluftsscenen
17.45 Årets Ølbassadør og Ølsmagningskonkurrence på Friluftsscenen
19.00 Ølkonkurrencer på Friluftsscenen
23.00 Ølbaren lukker

Lørdag d. 30. juli
14.00 Ølbaren åbner
15.00 Ølkonkurrencer på Friluftsscenen
16.45 Ølsmagningskonkurrence på Friluftsscenen
18.15 Ølkonkurrencer på Friluftsscenen
23.00 Ølbaren lukker
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Læs mere om Bakkens Store Ølfest:
http://www.bakken.dk/underholdning/events/bakkens_store_oelfest_fredag_den_29_juli_og_loerdag_den_30_juli.html

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Danske Ølentusiasters Pressekontakt
Anne-Mette Meyer Pedersen
anne-mette.meyer@ale.dk
tlf.: 61 30 17 62

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har over 9.000 medlemmer fordelt på 53 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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