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Nadat het Noord Hollands Bierfestival zowel in 2020 als in 2021 niet
kon doorgaan op de vertrouwde plek in de Grote Kerk in Alkmaar hebben
we maar besloten om op visite te gaan. Op 9 en 10 oktober zal het NHBF
neerstrijken in en rond Hal25/The Scrapyard in Alkmaar. Op deze
prachtige locatie is voldoende ruimte om coronaproof Noord-Hollandse
bieren te komen proeven. Het festival zal plaatsvinden in blokken van
4 uur om zoveel mogelijk mensen een kans te geven eindelijk weer een
bierfestival te bezoeken. De combinatie van de binnenruimtes van Hal25,
de biertuin van The Scrapyard en de brouwers uit Noord-Holland maken
dit festival tot een evenement dat je gewoon wel moet bezoeken!
Als organisatieteam hebben we het stokje overgenomen toen het bestuur
van PINT Regio Noord-Holland uiteenviel. Het kon volgens ons niet zo
zijn dat in 2019 de laatste editie van het festival was. Het draaiboek
werd bijgewerkt, contact gelegd met de gemeente over vergunningen, het
promotieteam zorgde voor aandacht in de media: wij stonden klaar voor
het festival in 2020, maar helaas. Nadat het ook dit jaar weer niet lukte
om het festival in kerk te houden, hoefden we niet lang na te denken toen
The Scrapyard (Proeflokaal van Brouwerij De Moersleutel) voorstelde
samen op te trekken om eindelijk weer een festival te organiseren.
Wij hebben er zin in! Kom met ons genieten van mooie bieren uit onze
regio. De brouwers staan klaar om je meer te vertellen over hun bieren en
als je honger krijgt zijn er natuurlijk ook kraampjes om dat probleem op
te lossen.

Agenda

Hal25 ligt op loopafstand van Station Alkmaar en is dus voor alle
bierliefhebbers uit Nederland goed te bereiken.
Eigenlijk organiseren we vier minifestivals. Zowel zaterdag als zondag
zijn er tijdsblokken van 12:00 tot 16:00 uur en van 17:00 tot 21:00 uur.
Kaartverkoop is per blok en start op 14 augustus.
Prijs van een startpakket in de voorverkoop is 20 euro. Hiervoor krijg je
een festivalboekje, glas en 5 muntjes. Aan de deur op het festival zal het
startpakket 25 euro kosten.
Prijs van muntjes is € 2,50 en de PINT-stand is aanwezig waar je je kan
melden voor het bekende gratis muntje.

Deelnenemende brouwers zijn -behalve de Moersleutel zelf- op het
moment van schrijven nog niet bekend en veel is verder ook afhankelijk van
de situatie in Nederland. Volg daarom de ontwikkelingen op de website
van PINT en onze socials: facebook.com/noordhollandsbierfestival
instagram.com/nhbf2021
Namens de Commissie NHBF,
Rob Hiddinga.
(Foto Frans Ruiter)
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