PROGRAM
BRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGEN ER PÅ MADAM REIERSEN I ARENDALSUKA

MANDAG 13.8.

”SMAK PÅ SØRLANDET” KL 17-19
Interessen for lokalmat- og drikke har nærmest eksplodert de siste årene. Tradisjonsmat- og drikke har
fått nytt liv. Lokale produsenter gir oss opplevelser og fortellinger. Historie, historiefortelling og steds
intentitet er sentrale suksessfaktorer.
Nøgne Ø holder til i den gamle Rygene Kraftstasjon utenfor Grimstad, og siden oppstarten i
en garasje i 2002 oppnådd større internasjonal anerkjennelse enn noe annet norsk bryggeri.
Daglig leder, Sverre Øverland snakker om hvorfor det er viktig å framstå som lokal, også for et
håndverksbryggeri som nå eksporterer til 35 land.
Det Norske Brenneri (som også holder til i Grimstad), profilerer seg som et brenneri som
arbeider etter gamle norske håndverkstradisjoner og som hovedsakelig bruker norske råvarer
i sine produkter. DNB har etablert Norges største urtehage. Er ”norskhet” relevant når man
opererer på et internasjonalt marked? Daglig leder, Fabian Widmer er med.
Vi får smake førsteklasses ost fra Tjamsland Ysteri, speket elg og fenalår fra Øvre Tønnesøl Gård – og
Sørlandschips.
Smaking med Nøgne Ø, Lindesnes Brygghus, Qvart Ølkompani, Færder Mikrobryggeri, Homborsund
Bryggeri, Arendals Bryggeri og Det Norske Brenneri

TIRSDAG 14.8.
”PÅ GRENSA TIL HARRY - GRENSEHANDEL UTEN ENDE” KL. 17-18:15
NHO Mat og Drikke, NNN, Virke, Handel og Kontor, Matmerk/NytNorge, Bryggeriforeningen, NHO
Service og Handel
Politisk debatt om grensehandel: Årsak, virkning og løsning. Faglig panel, bedrifter, ansatte/
tillitsvalgte, folkehelseeksperter, etterfølges av politikerdebatt med SP, KrF, AP, og H.
Programleder: Eva Bratholm
Drikke til svenske priser

ONSDAG 15.8.
”KAN VI REGULERE OSS TIL ET BEDRE LIV?” KL 16-16:45
Norge er trolig verdensledende når det gjelder lover, regler og avgifter som skal få oss til å levere
sunnere. Trenger vi reguleringene for å ta fornuftige valg? Hva gjør det med oss som folk og
mennesker når myndighetene forsøker å passe på oss? Petter Nome leder debatten.

”ALKOHOL -GUDS GAVE ELLER DJEVELENS VERK?” KL. 16:50-17:30
Jesus gjorde vann til vin og i de fleste kristne kirker i verden har folk et positivt forhold til øl og vin.
I kristne miljøer på Sørlandet er det som oftest annerledes. Er det mulig å se på alkohol som en av
Guds mange gaver, som kan gi glede og gode opplevelser? Petter Nome leder debatten.

ØLSMAKING KL. 18:19.
Med Nøgne Ø, Hunsfos Bryggeri, Kjerlingland Brygghus, Lindesnes Brygghus, Qvart Ølkompani,
Færder Mikrobrygger, Arendals Bryggeri og Homborsund Bryggeri

TORSDAG 16.8.
”ET SKRÅBLIKK PÅ UTVIKLINGEN AV CRAFT BEER I NORGE” KL. 17:10-17:25
I 2009 hadde Bryggeri- og drikkevareforeningen 9 medlemmer, nå er det 140. Det kommer stadig
nye bryggerier med spenstige navn, nye stiler, fancy design. Sverre Øverland fra pioneren Nøgne Ø
deler sine betraktninger rundt denne utviklingen.

”ØL – NORSK FOLKEKULTUR, INDUSTRIKULTUR – OG KVINNEKULTUR” KL. 17:30-18:30
Belgia fikk for et par år siden UNESCO til å anerkjenne belgisk bryggekunst som verneverdig
immateriell verdensarv. Norsk øl (og akevitt) er historie og identitet, og en viktig del av vår
tradisjonsrike kulinariske kultur. Men hvorfor blir ikke norsk drikke verdsatt på linje med lokal
maten? Kulturminister Trine Skei Grande, pensjonert direktør i Aass Bryggeri; Terje Aass og
Atle Minothi (President i Norske Akevitters Venner og Driftsdirektør i ”Mat og drikke as”) samtaler
om den norske drikkekulturen. Er norsk drikke kultur?
Opprinnelig var øl kvinnenes domene. Da bryggingen ble industrialisert overtok mennene. Nå er
kvinnene på vei tilbake i bryggeriene. Hege Ramseng fra Bryggeri- og drikkevareforeningen spør
om dette betyr det noe for bransjen? For næringsutvikling i distriktene? For produktene? For drikke
kulturen? Petter Nome leder samtalen.

ØLQUIZ KL. 18:30-19:30
Med Sammy Myklebust og Knut Albert Solem

