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ESR U M  Ø LF E S TIVA L



EN PLATFORM FOR 
FÆLLESSKAB, 
VIDEN OG HYGGE
FÆLLESSKAB OM DET GODE ØL
Esrum Ølfestival samler mennesker om ét af vores kulturs fyrtårne: 
Øllet! Festivalen skaber fællesskaber på kryds og tværs af historie, 
kultur og ekspertise.

Esrum Ølfestival er mangfoldig. For ligesom munkene på klosteret 
dannede et tæt broderskab, inviteres alle – høje som lave – nørder 
og novicer - til at blive en del af broderskabet. 

VIDENSDELING OG INSPIRATION
Uanset om man er nystartet håndbrygger, eller om man er garvet 
mikrobrygger, kan alle lære noget af hinanden. Ølfestivalen danner 
rammerne for, at deltagere og gæster kan dele viden og inspirere til 
nye veje ud i ølbrygningens kunst. 

OGSÅ FOR HYGGENS SKYLD
Ølfestivalen er også et frirum, hvor der er rart og hyggeligt at 
være. De historiske rammer, smukke grønne arealer, deltagerne og 
gæsternes engagement er alle sammen vigtige ingredienser i at 
skabe den helt særlige stemning.  



FESTIVALEN 
BESTÅR AF:

Mikrobryg, håndbryg og klosterbryg

Konkurrence for alle bryggere: 
Årets publikumsfavorit

Konkurrence for håndbryggere: 
Årets Festivaløl

Mad og festivalplads på grønne arealer

Netværksaften for bryggerne om fredagen
-



MIKROBRYG

Som mikrobrygger kan du også sælge øllet på 
flaske fra din stand.

Vi hylder det danske mikrobryg! I dag vokser en masse små danske 
bryggerier frem, der udover at brygge fremragende øl også har 
noget på hjerte, og vil noget med deres øl! Man kan tale om en 
decideret ølrevolution i Danmark, hvor inspirerende brygmestre 
eksperimenterer med smag og teknik.

Denne revolution vil Esrum Ølfestival selvfølgelig gerne tappe ind 
i, så gæsterne får øje på de fantastiske ølperler, der gemmer sig i 
Danmark. 

Som mikrobrygger på festivalen får du, udover at dele 
smagsprøver ud til tørstige gæster, mulighed for at møde andre 
mikrobryggere fra hele landet. Her kan netværkes, deles viden og 
inspiration - og dystes mod hinanden, når gæsterne kårer ”Årets 
publikumsfavorit”. 



HÅNDBRYG
Hvis der er noget vi holder af, så er det at se en spire udvikle 
sig til humeplanter! Derfor deltager håndbryggere på lige fod 
med mikrobryggere, og i løbet af årene er flere af de deltagende 
håndbryggere gået hen og er blevet mikrobryggere. Og nogen 
startede endda som gæster på festivalen. 

At være håndbrygger på festivalen er en unik mulighed for at teste 
sit hjemmebryg af på et bredere publikum. Samtidig er det også en 
mulighed for at sparre med andre håndbryggere og mikrobryggere. 
For gæsterne er det sjovt at smage noget øl, man ikke kan købe - 
vi tænker, det er win-win. 

Håndbryggere har også mulighed for at tilmelde et eller flere 
bryg til konkurrencen ”Årets Festivaløl”, hvor et dommerpanel 
blindsmager sig frem til en vinderøl, som efterfølgende bliver 
brygget på Bryggeriet SKANDS. 

Kriterierne skifter fra år til år, og defineres af brygmesteren på 
SKANDS. 



KLOSTERBRYG

Esrum Kloster tapper ind i fortællingen om det gode, stærke 
munkeøl. 

Der har været brygget øl på klosteret i næsten 1000 år, og 
munkene var berømte for deres gode øl. Øl er en del af vores DNA 
og historiske ophav - en verden som vi er stolte af, og gerne vil dele 
ud af.

Klosterøllet har fået en renæssance med de berømte trappist-øl,
hvor nogle i dag regnes blandt verdens bedste. 

På Ølfestivalen kan man derfor smage trappistøl - både de 
velkendte fra Belgien, men også nyere og mere ukendte fra fx USA 
og England. 

Derudover vil der også være øl, der er brygget efter en særlig 
historisk tradition.



MAD & 
FESTIVALPLADS

Der skal også være plads til pause, snak, grin og hygge. Kort 
sagt er Ølfestivalen mere end bare en ”ølsmagning”.

Festivalpladsen er et oplevelsesrum på de grønne arealer, hvor 
gæsterne kan slå sig ned blandt fun facts og kulørte lamper og 
få en pause, en bid mad, og en snak. 

Madboderne byder varme og kolde retter - og snacks til at tage 
med rundt.

I det store telt, kan man dagen igennem opleve forskellig 
underholdning, ligesom man kan dyste mod hinanden i viden 
og styrke.



NETVÆRKSAFTEN FOR BRYGGERE
Fredag aften inviterer vi alle deltagere på festivalen til et 
festligt, socialt arrangement, hvor man får noget godt at 
spise og taler med hinanden, inden festivalen åbner for 
gæsterne om lørdagen. 

Som brygger har man derfor mulighed for at opstille sin 
stand fredag eftermiddag, blive hængende til en fælles 

middag med ”kollegerne” - og selvfølgelig smage hinandens 
øl, få en snak og udveksle tips og tricks. Noget man ikke 
nødvendigvis får tid til om lørdagen. 



RAMMERNE PÅ 
ESRUM KLOSTER
Esrum Kloster og Møllegård ligger smukt midt i 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og emmer af 
historie og stemning.

De historiske bygninger tager sig godt ud, når de fyldes 
med bryggere og gæster. Festivalen afholdes primært på 
det området omkring ”Møllegården”, som består af en 
historisk vandmølle og stråtækte længer. 

Esrum Kloster ligger i noget af Nordsjællands smukkeste 
natur, der selvfølgelig også er en del af festivalen. 
På den grønne festivalplads kan gæsterne smage øl, 
slå sig ned på en grøn plet og spise, eller udforske 
festivalpladsen.



HVAD FÅR DU SOM DELTAGER?

MIKROBRYGGERE:

Gratis stand (ca 2x2 meter) med bord og skål til poletter 
(medbring også gerne eget set-up)

10 kr. pr. modtaget polet inkl. moms

20 % rabat i madboderne

Mulighed for at sælge øl på flaske fra standen

Deltagelse i konkurrencen om at blive "Årets Publikumsfavorit"

HÅNDBRYGGERE:

Gratis stand (ca 2x2 meter) med bord og skål til poletter 
(medbring også gerne eget set-up)

10 kr. pr. modtaget polet inkl. moms

20 % rabat i madboderne

Deltagelse i ”Årets Publikumsfavorit” og ”Årets Festivaløl”

NETVÆRKSAFTEN 
OM FREDAGEN:
Alle deltagere - både håndbryggere og 
mikrobryggere har mulighed for at deltage i 
arrangementet.

Det koster 175,- pr. person,  som dækker 
udgifterne til mad. 



ÅRETS FESTIVALØL
FÅ BRYGGET DIT HÅNDBRYG PÅ ET PROFESSIONELT BRYGGERI

Hvert år kåres ”Årets Festivaløl”. Kriterierne skifter år for år, og bliver defineret 
af brygmesteren fra klosterets husbryggeri SKANDS. Vinderøllet udvælges af et 
dommerpanel bestående af uddannede øldommere og brygmesteren fra SKANDS, 
der sammen blindsmager sig igennem de indleverede øl. Årets Festivaløl bliver 
efterfølgende brygget på SKANDS.

GENERELLE RETNINGSLINJER: 
- Indlever ca to liter til bedømmelse, og hav gerne mere, som gæsterne kan smage
- Du må indlevere så mange forskellige øl, du vil
- Bryg øl specielt til konkurrencen eller tilmeld øl, du allerede har brygget
- Vi samler øllene ind lørdag formiddag

KRITERIER 2022: 
Bryg en øl til oktoberfesten! Det skal være en bocktype efter danske øldommeres 
stilarter. Dvs. øltyperne: 

- Helles bock/maibock 
- Bock 
- Doppelbock 
- Weizenbock

TIDLIGERE VINDERE: 
(2019) Hoppes Garagebryg, Lemon-Lime Weize
(2021) 3 Happy Monks, Skrumring over Esrum



ÅRETS 
PUBLIKUMSFAVORIT
Under festivalen kan gæsterne stemme på deres favoritbryggeri 
- både blandt mikrobryggere og håndbryggere. Vinderen får den 
ære at kalde sig ”Årets Publikumsfavorit”. 

Det er både sjovt for gæsterne at få lidt medbestemmelse og 
mindst lige så sjovt for bryggerne at dyste mod hinanden. 

TIDLIGERE VINDERE:

2016: Gurre Bryghus
2017: Gurre Bryghus
2018: Gurre Bryghus
2019: Small Batch Brewery fra Bornholm
2021: Gurre Bryghus



- 

PUBLIKUMSTAL
I 2022 forventer vi, at Ølfestivalen får besøg af 2500 tørstige 
gæster.

Vi har plads til ca 50 bryggerier.
 

ÅBNINGSTIDER
FREDAG DEN 17. JUNI:
- Åben for opstilling kl. 10-18
- Kl. 18.30 spiser vi fælles middag og smager hinandens øl
- Festen lukker kl. 23

LØRDAG DEN 18. JUNI: 
Festivalpladsen er åben for gæster kl. 11-20

PRAKTISK
Medbring så mange typer øl, du ønsker, men regn med at 
uddele minimum 120 liter øl. 

Der er strøm til rådighed i standen, men du skal selv 
medbringe fustage, ølhaner, køleskab og forlængerledning.

Du er som brygger dækket af Esrum Klosters alkoholbevilling.

TILMELDING
Vi håber, du har lyst til at være med til Nordsjællands 
hyggeligste ølfestival! 

Tilmeldingsfrist 1. maj ved at udfylde tilmeldningsblanketten.

KONTAKT: 
Esrum Kloster // 48360400 // kloster@esrum.dk
Kristina Bille // 50807933 // kristina@esrum.dk



HØJT 
SKUM!


