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ProWein & ProWein goes city:
Düsseldorf word dé internationale wijnmetropool
Afwisselend programma speciaal voor fijnproevers, wijn- en
reisliefhebbers

Düsseldorf verandert halverwege maart weer in dé internationale
wijnmetropool,

het

centrum

van

de

wereldwijde

wijn-

en

gedistilleerdbranche. Terwijl van 15 tot en met 17 maart ProWein,
’s werelds grootste en belangrijkste vakbeurs voor wijn en
gedistilleerd, rond de 6.900 exposanten uit 64 landen en meer dan
60.000 vakbezoekers van overal ter wereld

aantrekt, wordt

Düsseldorf tegelijkertijd een magneet voor fijnproevers, wijn- en
reisliefhebbers.

Dit

wordt

mogelijk

gemaakt

door

en

gemeenschappelijke initiatief van Messe Düsseldorf en de
economische vereniging Destination Düsseldorf onder het motto
‘ProWein goes city’.

Rond de 100 smaakvolle events lokken van 12 tot en met 17 maart
consumenten en professionals uit de beurshallen naar de city en
transformeren de Altbierstad Düsseldorf in de nr. 1 wijnmetropool.
“Oorspronkelijk

was

dit

programma

uitsluitend

op

de

eindgebruikers, dus de wijnliefhebbers gericht. Maar inmiddels –
ProWein goed city wordt alweer voor het 14e jaar georganiseerd –
is gebleken, dat onze exposanten en vakbezoekers de events en
de bruisende atmosfeer in de city zeer weten te waarderen,” licht
Michael Degen, Executive Director van Messe Düsseldorf GmbH
toe.

Wijn ontmoet kunst, muziek & design
Dit jaar nemen 55 restaurants, hotels en vakhandels deel aan het
programma. Zo veelzijdig als de wijn- en gedistilleerdwereld is, zo
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veelzijdig is ook het aanbod. Zo kan men bijvoorbeeld tijdens het
drinken van een glas wijn van de Kaap genieten van moderne
Zuid-Afrikaanse kunst. De Düsseldorfse zangeres ‘Fräulein
Schellack’

presenteert

bij

een

champagne-proeverij

ter

gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Champagne A.R.
Lenoble bekende en vrijpostige schlagers uit de gouden jaren
twintig van de vorige eeuw op haar platenspeler. Bij de
meubelwinkel ‘smow’ kan men niet alleen van hoogwaardige
designklassiekers genieten, maar ook van een bijzondere wining &
dining, gepresenteerd door wijn-entertainer Björn ‘BJR Le
Bouquet’ Bittner. Het Leonardo Royal Düsseldorf biedt tijdens een
galabuffet met wijnproeverij ook een entertainmentprogramma: de
gasten kunnen zich verheugen op de meesterproeverij voor het
Leonardo-wijnbouwercertificaat, en de unieke verkiezing van de
Leonardo Wijnkoningin.
In het Café de Bretagne kan men onder het motto ‘zoet ontmoet
zout’ drie verschillende zoete wijnen bij oesters proeven. Voor de
eerste keer is ook het traditionele Düsseldorfse lokaal ‘En de
Canon’ van de partij, dat na een grondige renovatie is heropend.
Wijnboer en wijnkeldermeester Herbert Engist presenteert hier
samen met andere wijnboeren zijn wijnen van Kaiserstuhl, samen
met lekkernijen uit Baden-Württenberg.

Zowel wijnboeren uit alle grote Europese wijnlanden als talrijke
producenten van Overzee bieden hun wijnen tijdens ProWein goes
city aan. Wijnproeverijen met DJ of live-muziek in een ontspannen
ambiance ronden het aanbod na afloop van de beurs af. Ook de
populaire Falstaff Big Bottle Party zal op de locatie ‘Stahlwerk’ met
150 wijnboeren de volgende ronde ingaan.
Highlight ‘wijn en reizen’
Excellente wijnen proeven, verre landen ontdekken en van
uiteenlopende culturen genieten: tijdens de start van ProWein
goes city komen op 12 maart in het Andreas-Quartier niet alleen
fijnproevers en wijnliefhebbers aan hun trekken, maar ook
reisliefhebbers. Wijnboeren uit tien landen presenteren hun
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kostbare wijnen, gecompleteerd door culinaire specialiteiten.
Bovendien kunnen de bezoekers zich verheugen op bijzondere
toeristische lezingen en informatie over talrijke aantrekkelijke
reisbestemmingen – van Zwitserland en Malta tot Australië.

Het complete programmaoverzicht is online te vinden op
www.prowein-goes-city.com.
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