Helsingør, den 25 november 2019
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DET ER BENTEMARIE KJELDBÆK, SOM ER OPVOKSET I
HELSINGØR, DER I ÅR FIK ÆREN AF AT TEGNE ETIKETTEN
PÅ WIIBROES ÅRGANGSØL 2020.
Bentemarie Kjeldbæk er født og opvokset i Helsingør. Normalt maler Bentemarie Kjeldbæk i Spanien, men i denne
anledning har hun taget udgangspunkt i Helsingør by i valget af motiv, der viser skulpturerne af Hamlet og Ofelia, som
nu står foran stationen i Helsingør.
Bentemarie Kjeldbæk er uddannet på Skolen for Brugskunst og på Det Kongelige Danske Kunstakademi og har siden midten af 1980’erne opholdt sig i Spanien i længere perioder. Hendes
billeder viser ofte markedsscener, flamencodans og tyrefægtning og kendetegnes af
en dramatisk, lys- og kontrastfyldt farveskala og en dynamisk linjeføring. I løbet af
1990’erne har Bentemarie Kjeldbæk i stigende omfang arbejdet med store formater, og hun har udført en række udsmykningsopgaver.
Denne gang er formatet Wiibroes etiket, men metoden er den samme. Lydene er
vigtige, når hun arbejder. Støjen fra de handlende og gæster på restauranter og
barer, færgen og havnen har inspireret hende.
”Jeg husker fra min barndom Wiibroe, brusende og levende med sin humleduft.
Jeg er opvokset i Helsingør på Nationernes Allé, da min far arbejdede på Hotel
Marienlyst, som min onkel ejede. Vi kom fra en soveby, så det at komme til livlige
og farverige Helsingør var det helt store,” siger Bentemarie Kjeldbæk.
”Min mor var kunstner, så det var naturligt for mig at tegne og male. Jeg begyndte i Helsingørs baggårde med blyant og skitsepapir, og kom som 16 årig på Kunsthåndværkerskolen i København. Derfra til Kunstakademiet på Kongens Nytorv.
Jeg kom til Barcelona og videreførte gadetegningerne fra Helsingør der. Nu har
jeg så haft den glæde at tegne Hamlet og Ofelia til den nye Wiibroeetiket,”
siger Bentemarie Kjeldbæk.
Helsingørs borgmester Benedikte Kiær fik overrakt Wiibroe Årgangsøl nr. 1 foran Rådhuset. Borgmesteren blev derefter kørt i en traditionel Wiibroe hestevogn til på Borgerkroen i Strandstræde i Helsingør, hvor
Borgmesteren afslørede årets etiket af Bentemarie Kjeldbæk. Informationschef Kasper Elbjørn bød velkommen sammen
med Nikolaj Birkerod Madsen, der er Brand Manager for Wiibroe, hvorefter borgmesteren introducerede Bentemarie
Kjeldbæk.
Wiibroe blev grundlagt i 1840, og har siden været Nordsjællands lokale ølmærke. Nordsjællands Amt var sågar kendt
som Wiibroe Amt, og årets største ølbegivenhed i Helsingør er fortsat lanceringen af næste års Wiibroe Årgangsøl.
”Wiibroe har fået lidt af en renæssance de seneste år. Især den klassiske pilsner og årgangsøllen er populære som aldrig
før, og det gør denne tradition endnu mere speciel. Vi er glade for at Bentemarie Kjeldbæk, der er opvokset og har boet
i Wiibroe amt hele sit liv, vil føre traditionen videre med et fantastisk, farverigt tegning fra Helsingør, som vi håber alle
vil sætte pris på, når årgangsøllen fra i dag kan købes på barer, restauranter og i butikkerne,” siger Nikolaj Birkerod
Madsen, der er Brand Manager for Wiibroe.
Til lanceringen fortalte Nikolaj Birkerod Madsen, at alkoholprocenten i Wiibroe Årgangsøl frem til 2000 steg med 0,1%
hvert år, og var man blevet ved med at lade alkoholprocenten stige, havde den været 12% i år. Alkoholprocenten er dog
fortsat på 10,6%
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ÅRETS WIIBROE ETIKET ER LAVET AF CARL KRULL

Begivenheden tiltrækker hvert år flere og flere gæster, og Mikrobryggeriet Wiibroes
Venner benytter lejligheden til at overrække borgmesteren smagsprøver på deres
lokale julebryg.

”Wiibroe Årgangsøl sælger hvert år mere end 2,9 mio. flasker og dåser, og med etiketten giver vi derfor
kunstnere muligheden for at udbrede deres kunst og deres navn til en kæmpe målgruppe. De er med til at
fejre en lang og stolt tradition, der betyder meget for Helsingør og omegn, og som vi derfor fastholder med
stor glæde,” siger Camilla Gents.
Bag etikken og den mørkgyldne Wiibroe Årgangsøl gemmer sig en øl brygget på pilsnermalt, som 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, og er en utraditionel, men velsmagende ledsager til nytårsaftenens kogte
torsk. Den gyldne øl er også velegnet som aperitif, long drink og nytårsskål, når klokkerne ringer 2018 ind.
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