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BIERBROUWEN VOOR VROUWEN
Op 10 mei 2020 is het moederdag. Rijksmuseum
Muiderslot pakt uit met activiteiten om moeders
te verrassen. Speciaal voor deze dag is er de
workshop ‘bierbrouwen voor vrouwen’. Ook
zijn er rondleidingen over sterke vrouwen uit de
geschiedenis van het kasteel. Aanmelden voor de
workshop kan vanaf half april via muiderslot.nl
Persbericht (ingekort)

NEDERLANDSE BROUWACADEMIE
Sinds kort kunnen professionele en commerciële
bierbrouwers in Nederland terecht voor bierbrouw
modules op HBO- en WO-niveau. In omringende
landen zoals in België en Duitsland bestaan er al lange
tijd brouwopleidingen van naam en faam. In Nederland
waar inmiddels circa 350 bierbrouwers eigen brouwketels
hebben, was het tot vandaag niet mogelijk om op hoger niveau
brouweducatie te volgen.
Nederlands bekende bierexpert en brouwtechnoloog Fiona
de Lange die zelf in België en de VS vier biertitels behaalde
lanceert de Enjoying Beer Academy. Meer informatie over het
opleidingsaanbod is te vinden op https://enjoyingbeer.nl/
Persbericht (ingekort)

6E DUTCH BEER CHALLENGE
Op woensdag 11 maart 2020 wordt Rotterdam voor de zesde keer
het hoppige en moutige epicentrum van Nederland. De zesde editie
van de ‘Dutch Beer Challenge’ (powered by Mitra), de wedstrijd
voor Nederlandse brouwerijen en hun bieren zal dan opnieuw
plaatsvinden in debatcentrum Arminius.
Welke brouwerijen durven de competitie met elkaar aan te gaan en
welk bier wordt de opvolger van Jopen Mooie Nel (2015), Bruut van
Gajes (2016), Bloedbroeder van Kompaan (2017), Night Porter van
Bronckhoster (2018) La Trappe Tripel (2019) als het Beste Bier van
Nederland in 2020?
Persbericht (ingekort)

250E DIPLOM-BIERSOMMELIER STIBON
Kortgeleden heeft de 250e Nederlandse
biersommelier haar diploma gekregen. Na het
afronden van de StiBON opleiding niveau 3 in
Obertrum, Oostenrijk, ontving Els Schmaal,
net als veertien andere bierkenners, op 24
januari het felbegeerde diploma uit handen
van Jens Luckart van het BierKulturHaus en
Jan Wolfs van StiBON.
Het StiBON opleidingsprogramma bestaat uit
drie niveaus. Meer dan 1400 bierambassadeurs
hebben het eerste niveau inmiddels gehaald en
het bijbehorende koperen speldje ontvangen.
Voor het afrondende niveau 3 reizen de
deelnemers af naar Obertrum in Oostenrijk.
Daarnaast leidt StiBON samen met Lentiz
onderwijsgroep een MBO4 opleiding tot
brouwer
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VIER DE BIERCULTUUR
De Week van het Nederlandse Bier komt
er weer aan! Elf dagen lang wordt bier van
Nederlandse bodem in de spotlights gezet.
Van 14 t/m 24 mei kunnen brouwerijen,
horecaondernemers, slijterijen en andere
organisaties uit het hele land biergerelateerde
activiteiten aanbieden. Van speciale bierdiners
en proeverijen tot quizzen, workshops en
bierwandelingen.
Brouwerijen die het unieke verhaal achter
hun bier met liefhebbers willen delen,
kunnen een kijkje achter de schermen geven
tijdens de Nederlandse Brouwerijdagen die
eveneens van 14 t/m 24 mei plaatsvinden.
Meer informatie is te vinden op www.
weekvanhetnederlandsebier.nl.
Persbericht (ingekort)

Persbericht (ingekort)

Amsterdam Museum komt met tentoonstelling over bier
Op 9 april opent in het Amsterdam Museum een
tentoonstelling over bier. In de tentoonstelling wordt
de bezoeker vanuit het heden naar het verleden
geleid: van de recente craftbeer-revolutie waardoor
kleine brouwerijen en speciaalbiertjes hun intrede
deden, via de opmars van pils eind 19e eeuw en het
begin van Heinekens imperium, naar het begin van
Amsterdam als stapelmarkt voor Duits hoppenbier
vanaf de 14e eeuw, die de basis legde voor grote
rijkdom.
Alle facetten van bier komen aan bod: de
ingrediënten en het brouwproces, de handel
in bier, reclame over bier, de maatschappelijke
betrokkenheid van brouwers, de veranderende
houding ten opzichte van alcohol en natuurlijk het
nuttigen van bier in kroeg of zitkamer.
Bierexpert
Edo
Dijksterhuis
maakt
de
tentoonstelling. Naast Heineken zijn ook heel veel
kleine Amsterdamse bierbrouwers betrokken.

Johannes Walter (graveur) en
Johan Coenraad Braakensiek
(tekenaar), 1875-1899

Amsterdam Museum
Kalverstraat 92, Amsterdam
Elke dag van 10:00 tot 17:00.

Persbericht (ingekort)
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HOP! VOORSTELLING VAN TGLAVA
Vanaf 20 maart duikt tgLAVA in de
geschiedenis, geneugten en gevaren van
bier. En dat alles Aan, Achter en Op de bar.
Op die dag gaat de nieuwe
locatievoorstelling van het Haarlemse
theatercollectief tgLAVA in première
in Jopen Taproom, Emrikweg 21
in de Waarderpolder te Haarlem.
Theatermakers Jiske Gunkel, Marije
Scheerder en Liesbeth Rood brengen
een tragi-komische, muzikale ode aan
Haarlem Bierstad in een regie van Janneke
de Haan.
HOP! Is een liefdesverklaring aan bier en
ook een intense blik op de pijn en glorie
van dronkenschap met alle humor, horror,
hoop en die onvermijdelijke kater, die er
bij horen. Meer informatie op www.tglava.
nl.

Vlnr.: Jens Luckart van het BierKulturHaus, de gelukkige
kersverse biersommelier Els Schmaal, John Schut en
Jan Wolfs van StiBON
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De tentoonstelling is te zien van 9 april
tm. 6 september 2020.
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