
Elmia bjuder in till äkta Oktoberfest
"Höstens stora folkfest för alla Jönköpingsbor"
19-20 september bjuder Elmia in hela Jönköping till en riktig Oktoberfest med långbord, umpa-umpa-musik, lederhorsen och öl i
stora sejdlar. Samarbetspartner är det klassiska bryggeriet Hofbräu München och Sodexo och Elmia bjuder på fri entré.
– Det blir höstens stora folkfest för hela Jönköping, säger Jörgen Nyström, projektledare på Elmia.

Den populära Oktoberfesten är en stor tysk ölfestival där miljoner människor umgås, äter och dricker tillsammans. I september får
Jönköpingsborna chans att uppleva denna tyska folkfest, men på hemmaplan. Tillsammans med Hofbräu München och Sodexo arrangerar
Elmia en äkta Oktoberfest, i dagarna två.
– Hofbräu är ett av Münchens äldsta och mest ansedda bryggerier. De kommer hit med sin egen öl och egna musiker, så det blir verkligen som
på riktigt, säger Jörgen Nyström.

Festen hålls i ett stort partytält på Elmia med plats för 1 500 personer – och alla får fri entré. Väl på plats väntar musik á la umpa-umpa-stil,
långbord, öl i stora sejdlar och naturligtvis korv, sauerkraut och annan typisk festivalmat.
Att det är hög klass på arrangemanget vet man. Under Elmia Husvagn Husbil ifjol arrangerades samma fest för alla campinggäster och det
blev stor succé.
– Det var då tanken föddes om att låta hela Jönköping få uppleva samma festyra. Vi vill visa att Elmia inte bara är en mässarrangör, utan
också en arena för alla Jönköpingsbor.

Festligheterna startar med en after work på fredagen, och skruvas upp ytterligare på lördagen – exakt samma dag som Oktoberfesten startar i
Tyskland. Egna shuttlebussar kommer att gå från Jönköping och Huskvarna direkt upp till Elmia.
– Det ska vara enkelt att komma till och från festen, dessutom tror vi att många kanske vill fortsätta festligheterna på stan senare.
Oktoberfesten är ett av flera arrangemang vi kommer att göra för att få flera att upptäcka Elmia, säger Jörgen Nyström.

Jörgen Nyström, Projektledare
e-post: jorgen.nystrom@elmia.se
Tel: +46 36 15 22 30
www.elmia.se/oktoberfest

Elmia AB är Sveriges ledande arrangör av fackmässor. Elmia driver också en av landets större mäss- och mötesanläggningar på
Rosenlundsområdet i Jönköping. www.elmia.se


