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VinNyt nr. 203  –  marts 2018 
 
Kære vinven 
Der er kommet en ny nyhed under: Eksterne arrangementer 
 
2.   Kommende VVV-arrangementer  
2.1 Åbne for tilmelding.   
 
Torsdag d. 12. april 2018 kl. 19:00 -Vi får besøg af Louise Holm og Jonas Vikkelsø. De har sat sig 
for at udbrede kendskabet til den italienske region Lé Marche - et næsten ukendt område for de fleste 
danskere.  
Lé Marche ligger øst for Toscana og nord for Umbrien, og har traditionelt været mest 
hvidvinsproducerende. Inden for de sidste årtier har dog regionen gennemgået en gevaldig vinmæssig 
forandring, og nu produceres meget flotte rødvine - forarbejdet med den største omhu og stor passion. 
– Tilmelding senest 4/4 – Gæstepris 250 kr. 
 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp husk at logge ind først! 
 
2.2 Arrangementer under planlægning 
 
15-05-2018 - Skovtur 
08-06-2018 - Vinmiddag 
 
 
3.   Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre) 
 
Kære	Vinklub	
Her	et	eksklusivt	tilbud	til	jeres	medlemmer	i	Vinklubben	som	I	er	velkommen	til	at	sende	ud.	
Italiensk vinfestival 
6. april fra kl. 14.00-16.30 – normalpris 220 kr. DIN PRIS 100 KR. 
6. april fra kl. 16.30-20.00 – normalpris 270 kr.  Ingen rabat til denne da den næsten er udsolgt. 
7. april fra kl. 14.00-16.30 – normalpris 250 kr. DIN PRIS 100 KR. 
7. april fra kl. 17.30-20.00 – normalpris 250 kr. DIN PRIS 100 KR. 
Vi	afholder	også	to	spændende	Masterclasses.	Dels	en	hvor	man	kan	lære	om	de	forrygende	vine	fra	Etna.	
Samt	en	anden	hvor	man	få	en	vertikalsmagning	med	6	ældre	vine:	Chianti	Classico	Gran	Selezione	vine.	Du	
kan	læse	mere	her:	http://ekstrabladet.dk/vin/Arrangementer/	
		
Hvis	du	vil	benytte	dette	tilbud	skal	du	blot	gå	ind	på	www.ekstrabladetbillet.dk	og	ved	køb	skrive	
rabatkoden:	Vinklub	
		
Begrænset	antal	billetter	til	hver	session.	
		
I	kan	læse	mere	om	de	forskellige	festivaler	her:		
http://ekstrabladet.dk/vin/Arrangementer/	
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4.   Links 
Se også 
   - http://aov.dk  
   - http://www.kultunaut.dk/  
   - http://www.vinavisen.dk  
 

- O - 
Med venlig hilsen 
Henning Nielsen 
Værløse VinVenner 
 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev og dermed ønsker at blive inaktiveret i 
vor database – eller hvis du har en god ven, der uforpligtende skal på mailinglisten, så returner dette 
nyhedsbrev med besked herom. 
 
 


