VinNyt nr. 240 – Marts 2022

Kære vinven
1. Nyt fra bestyrelsen
Det er lykkedes os at få et erstatningsarrangement ind d.26/3, i stedet for det
Corona aflyste Cocktail arrangement i januar.
Bemærk den korte tilmeldingsfrist.

2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Arrangementer åben for tilmelding
Lørdag d. 26/3-2022 kl. 17:30 - 19:15: Vin & Bio: ”Terroir To Table - Wine Lovers’
Guide to Food and Wine”, afholdes i Bremen Teater i København. Tilmeldingsfrist
senest mandag d. 7. marts 2022 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 80 kr.
Vi skal denne aften i et ordinært VVV-arrangement nyde vinen og livet. Vi skal til
premiere på filmen ‘Terroir To Table - Wine Lovers’ Guide to Food and Wine”. I
forbindelse med premieren vil vi få mulighed for at smage vin fra filmen.
Arrangementet er i Bremen Teater i København d. 26. marts kl 17:30 - 19.15.
Om filmen. Arrangementet er en del af dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX store
program i år, hvor vi med denne film glæder os til at fejre filmen vinen og livet. Det
trænger vi alle til. Vin er ikke bare vin. Den er et arbejde og en passion, man aldrig
bliver færdig med, og filmen er en sanselig oplevelse i alle afkroge af vinens verden.
Vi er med ude på vingårde og marker, dykker ned i vinkældre og ind i dyre
gastronomiske køkkener, hvor dedikerede eksperter søger efter de perfekte
kombinationer mellem vin og mad. Fortalt af de mennesker, som lever af og med
den.

Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp Husk at logge ind først!
HUSK at medbringe egne smageglas og service!
Har man ikke mulighed for dette eller glemmer det, vil det fortsat være muligt at
låne af VVV, med afsluttende ”selv-opvask”.
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2.2 Arrangementer under planlægning
Datoer for den kommende sæsons arrangementer, som altid med forbehold for
ændring af enkelte datoer og indhold:
Datoer sæsonen 2021/2022:
•
•
•

Fredag d.22/4 – Portugisiske vine
23/5 eller 24/5 – Mauro – ”vores” Piemonte vinbonde (under
planlægning, datoen i maj ligger ikke helt fast endnu!)
Fredag d.10/6 – Vinmiddag 2022 (under planlægning, men vi forventer
v/Rudersdal vine – Aspargesteam). Ekstraordinært arr. med
egenbetaling.

3. Links
Se også:
”Alt om Vin”: https://aov.dk
”KultuNaut”: https://www.kultunaut.dk
”Vinavisen”: https://www.vinavisen.dk
Med venlig hilsen
Janus Hertz
Næstformand & Vinnyt redaktør
Værløse VinVenner
~o~
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev – eller hvis du har en god ven, der
uforpligtende vil med på mailinglisten, så send besked til VVV's webmaster Jens R. Rasmussen:
jrr@vinvenner.dk
(Unsubscribe / Afmeld – klik her!)
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