Pressemeddelelse
Peter Viskinde bag Årgangsøl 2012
Komponisten, sangeren, guitaristen og maleren Peter Viskinde står bag etiketten på Wiibroes
Årgangsøl 2012. Det kraftfulde maleri - Skovtur – afspejler Viskindes forkærlighed for at
eksperimentere med det ekspressive form- og farvesprog.
Maleriet blev afsløret tidligere i dag – den 12. december – på Borgerkroen i Helsingør. Udover at
pryde Wiibroes Årgangsøl 2012, er det også cover på Peter Viskindes best-of album "Årgang 2012",
der også udkommer i dag. Albummet indeholder 17 af Peter Viskindes største sange fra før og nu.
"Jeg har malet lige så længe som jeg har spillet musik. Jeg har nok, gennem tiden, nået ud til flere
mennesker med min musik end med mit maleri, og det er sjovt nu også at komme bredt ud med min
visuelle side," sagde Peter Viskinde ved afsløringen af årets motiv på Borgerkrogen i Helsingør. Der
sælges seks millioner Wiibroe Årgangsøl om året på det danske marked.
Peter Viskinde er autodidakt musiker og maler og har fra den tidlige ungdom haft begge kunstarter
inde på livet. Viskende er født på Nørrebro i 1953 og voksede op i forstaden Lyngby.
De seneste år har Peter Viskinde raffineret sin malestil. Den er dog altid i forandring uden at miste
fodfæstet i sin helt egen ekspressive form og farvesprog. Et mere konkret forsøg på at beskrive
Peter Viskindes komplekse maleri er dog meningsløst. Malerierne med deres kraftige udstråling
skal ses og mærkes.
En mørkgylden pilsner på 10,6 procent
Den mørkgyldne Wiibroe Årgangsøl er brygget på pilsnermalt og holder en alkoholprocent på 10,6,
hvilket gør den til én af Danmarks stærkeste øl. Smagen er frisk og syrlig, kombineret med en let
sødme. Der er anvendt ekstra humle, hvilket giver Årgangsøllen en duft af blomster. Brygget
vælges af mange som den utraditionelle men velsmagende ledsager til nytårsaftenens kogte torsk.
Her kommer Årgangsøllens mange smagsnuancer til sin ret. Den gyldne øl er også velegnet som
aperitif, long drink og nytårsskål, når klokkerne ringer det nye år ind.
Wiibroe Årgangsøl sælges overalt i landets butikker, caféer og restauranter.
Wiibroe beder hvert år en anerkendt kunstner om at male et billede til den kraftige øl, som der hvert
år sælges over seks millioner flasker og dåser af.
Yderligere information:
www.peterviskinde.dk
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