Leul bavarez va fi incoronat la Oktoberfest Brasov
200 de ani de Oktoberfest Munchen, 2 ani de Oktoberfest Brasov
Intre 9 si 12 septembrie, leul bavarez va fi incoronat la cea de-a doua editie a Oktoberfest
Brasov, evenimentul organizat de Clubul Economic German, cu sprijinul Primariei
Brasov si al Consiliului Judetean si sustinut de Ciucas, in calitate de partener principal, in
cadrul caruia traditiile bavareze se impletesc cu cele romanesti, iar buna dispozitie e litera
de lege. Acest eveniment are ca scop promovarea turismului in Brasov, motiv pentru care
in acest an este intens mediatizat la nivel local, national, chiar si international, pe posturile
de televiziune germane Pro 7 si Kable 1.
Oktoberfest, cea mai renumita sarbatoare a berii din lume si care se desfasoara in orasul german
München de 200 de ani, a venit si la Brasov in 2009. Succesul inregistrat anul trecut i-a facut pe
membrii Clubului Economic German, organizatorii acestui eveniment, sa extinda perioada
evenimentului de la trei la patru zile, motiv pentru care, anul acesta, brasovenii si turistii din
toata tara vor avea mai mult timp la dispozitie pentru a petrece pe ritmurile bavareze a celor de la
Wirbelvind sau pentru a se distra alaturi de formatia Spitalul 9.
Ciucas, berea de la munte din portofoliul Ursus Breweries, care este originara din Brasov, este,
pentru al doilea an consecutiv, partener principal al festivalului Oktoberfest, aducand buna
dispozitie in randurile miilor de participanti. Pe langa berea Ciucas, cei care vor participa la
Oktoberfest Brasov 2010 vor mai avea la dispozitie si alte sortimente de bere autohtona si
germana, mancaruri traditionale, carnaciori autohtoni si, nu in ultimul rand, renumitii türingeri.
Deschiderea oficiala a festivalului va avea loc joi, 9 septembrie, incepand cu ora 17:00, cand
organizatorii vor „da cep” butoiului cu bere Ciucas. In toate celelalte zile, evenimentele din
cadrul Oktoberfest se vor desfasura in intervalul 11:00- 22:00.
Odata intrati pe poarta Schei, nr. 39 a Arenei Sportive „Ion Tiriac”– Liceul Sportiv, locul in care
va avea loc cea de-a doua editie a festivalului Oktoberfest, brasovenii vor avea de ales intre a se
distra in cortul de 2800 de locuri, terasa bavareza si terasa Ciucas. E bine de stiut faptul ca in cort
vor canta formatiile tipice Oktoberfest si va fi organizat mult asteptatul concurs Miss
Oktoberfest. Pe terasa bavareza vor fi organizate jocuri cu specific bavarez, iar pe terasa Ciucas
toti vizitatorii se vor putea duela cu „wurşti” supradimensionati din burete, vor putea arunca la
tinta covrigi uriasi si pescui doze de bere dintr-un helesteu cu apa rece.
Distractia continua si in afara acestor zone, mai exact in parcul de distractii dotat, printre altele,
cu un taur mecanic. In acest spatiu partenerii de la Reinert vor organiza concursurile pe care
brasovenii le stiu inca de anul trecut si le-au pregatit castigatorilor mai multe premii: un frigider,
o plasma, cosuri cu produse. Nu in ultimul rand, vizitatorii se vor bucura si de zona standurilor
cu delicatese locale si din Bayern, cu suveniruri, articole si accesorii de imbracaminte, artizanale
sau pentru decor amplasate pe lateralele Arenei Sportive.
Imagini si detalii despre modul in care se vor distra brasovenii pe parcursul celor patru zile de
eveniment vor fi postate zilnic de catre organizatori pe pagina oficiala de Facebook „Oktoberfest
Brasov, bere buna, multa si distractie”. Tot aici, fanii festivalului pot castiga bere Ciucas pentru
ei si prietenii lor daca vor participa la unul dintre cele doua concursuri organizate de catre
Ciucas: concursul de statusuri si cel de fotografii.

Pentru mai multe informatii despre eveniment va rugam sa accesati contul de Facebook al evenimentului,
„Oktoberfest Brasov, bere buna, multa si distractie”, sau contactati:
Werner Braun, 0728.484.484, w.braun@dwk.ro
Nicoleta Gavrila, 0730.440.449, nicoleta@bortunolteanu

