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Succes med brus og bobler! Copenhagen Beer Week er slut for 

denne gang. 

 

Festivalen Copenhagen Beer Week 2020 havde så fulde huse, som hensyn til COVID-19 tillader 

det. Bred opbakning bekræfter arrangørerne i bestræbelserne på at komme stærkt igen i det 

nye år. 

Den 2. oktober åbnede Fødevareminister Mogens Jensen officielt Copenhagen Beer Week. Efter ni succesfulde 

dage med deltagelse af bryggerier fra hele landet og fuldt hus til mange arrangementer, er ølfestivalen slut for 

denne gang, 

København brusede og boblede i ni dage, med 62 spændende, sjove, skæve, lærerige og ikke mindst unikke 

arrangementer. Over 40 bryggerier, barer og restauranter var med til at støtte op om og afvikle Copenhagen 

Beer Week 2020.  

Pelle Øby Andersen, direktør i Food Organisation of Denmark (FOOD), der står bag festivalen, er glad og 

tilfreds efter ni dage med god øl og interessante arrangementer: 

“Jeg er meget glad for, at vi har kunnet afholde Copenhagen Beer Week for første gang. En stor tak til alle involverede: vores 

partnere, alle bryggerier og de mange restauranter og barer, der holdt fast i ønsket om at afholde denne festival og ikke 

aflyste. De var villige til at justere på arrangementer, så der kunne blive mulighed for at afholde festivalen i en ellers svær 

tid,” siger han og fortæller også om udfordringerne ved at afholde Copenhagen Beer Week i en tid, hvor den 

alvorlige pandemi har kastet skygger over festlighederne. 

”Vi har alle måttet justere og skalere ned undervejs i planlægningen på grund af COVID-19. Alligevel er det lykkedes at 

afvikle en festuge for dansk øl efter alle gældende regler og anbefalinger med mange arrangementer, deltagende bryggerier og 

deltagere. Vi glæder os nu til næste år, hvor vi forhåbentlig kan arrangere Copenhagen Beer Week i den form, det er 

tiltænkt,” siger Christian Thomsen, der er festivalchef for Copenhagen Beer Week. 

En stor tak fra arrangørerne af Copenhagen Beer Week skal lyde til bryggerier, barer, restauranter, ølbrands 

og de mange gæster, der i ni dage valgte at støtte op omkring dansk øl.  

 

Pressekontakt:  

Anders Aistrup, presseansvarlig for FOOD: Telefon: +45 20111665, anders@istrup.dk 

 

Læs mere om Copenhagen Beer Week her:  

• Website: http://cphbw.dk  

• Facebook: https://www.facebook.com/copenhagenbeerweek 

• Instagram: https://www.instagram.com/copenhagen_beerweek/ 
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Om arrangøren: Copenhagen Beer Week arrangeres af Food Organisation of Denmark. 

FOOD er en nonprofitorganisation, der arbejder for at udvikle Danmark som madland og at gøre maden til en 

vej til vækst, udvikling og oplevelser. 

FOOD afvikler madfestivalerne Copenhagen Cooking & Food Festival, Food Festival i Aarhus samt Madens 

Folkemøde, der afholdes på Lolland. 


