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Nyheder fra Irland …Vinternyhedsbrev      December  2011 

Presseressource til nye og inspirerende ideer til historier om Irland 

 

Velkommen til vores december-nyhedsbrev. Lad mig starte med at ønske dig og dine nærmeste en 

rigtig glædelig jul og alt det bedste i 2012.  

2011 har været et meget travlt turistår for Irland. Antallet af besøgende fra de nordiske lande er 

steget, og vi forventer at denne tendens vil fortsætte i sommeren 2012 med oprettelsen af nye 

flyruter. Den nye regering i Republikken Irland har implementeret Tourism Ireland i deres 

handlingsplan og nedsat momsen til 9 % på turismerelaterede produkter og tjenesteydelser med 

virkning fra den 1. juli 2011. 

Irland har vist sig at være et verdensklasses værtsland for alle typer af internationale begivenheder, 

som for eksempel Solheim Cup, der fandt sted i Killeen Castle, County Meath. Her triumferede 

Europas damer (hvoraf mange kommer fra Skandinavien) over USA. Senere på året var Belfast vært 

for nogle af musikverdenens mest lysende stjerner, da MTV Europe Music Awards kom til byen. 

Belfast er muligvis den mindste by, der nogensinde har været vært for denne prisuddeling, men 

arrangementet gik så godt, at MTV ønsker Irland som vært ved to yderligere arrangementer i 2012.  

2012 lader til at blive et endnu bedre år for Irland. Vi har nogle spændende planer for St. Patricks 

Day, både her i de nordiske lande og i selve Irland. Vi vil også lancere en ny presseressource, der skal 

hjælpe dig med at hjælpe os - dette i form af vores nye presseforum. Der er flere detaljer om 

presseforummet nedenfor. 2012 vil være spækket med arrangementer i løbet af hele året. Som en 

del af Dublin New Years Eve Festival (NYE) vil Dublin kickstarte året med en kæmpestor koncert på 

College Green og fortsætte festen helt frem til slutningen af januar med Temple Bar Tradfest. Med 

lanceringen af NI2012 vil Nordirland tilbyde massevis af arrangementer, som vil tiltrække sig de 

internationale mediers opmærksomhed. Alt i alt bliver det et år med fester og højtideligheder, og vi 

ser frem til at byde dig velkommen – Jump into Ireland! 
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Tourism Ireland’s presseforum 

I løbet af de første uger i 2012 vil vi lancere vores nye presseforum – en hjemmeside for journalister 

som indeholder alle de ressourcer, du behøver. Her vil vores pressemeddelelser blive gemt til dig, og 

forummet vil desuden indeholde ideer til historier og eksempler på rejseplaner for vores presseture. 

Tourism Ireland har i øjeblikket succesfulde presseforummer i USA og i Storbritannien og vi tror, det 

bliver en fantastisk ressource for journalister i norden. Vi forventer, at vores presseforum vil blive 

lanceret inden udgangen af januar, så hold øje i starten af det nye år. 

 

Media Opportunities Publication 

I januar vil vi også lancere et andet nyt initiativ, nemlig vores nye Media Opportunities Publication. 

Den vil indeholde vores prioriteter og informationer om eventuelle fælles presserejser i 2012 samt 

ideer til anderledes individuelle ture. Den vil blive lanceret i slutningen af januar, så hold øje med din 

indbakke. 

Nordirland 2012 

2012 bliver et godt år for hele Irland, men især for Nordirland, som kickstarter et år fuld af 

festligheder med lanceringen af NI2012: et program, der i løbet af året byder på syv store og 

hundredvis af mindre arrangementer. Det vil omfatte lanceringen af enorme infrastrukturelle 

investeringer i turistbranchen i hele Nordirland, herunder i Titanic Belfast og i det nye Causeway 

besøgscenter samt i markeringen af hundredeåret for Titanics tragiske jomfrurejse. 
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Vinterens begivenheder 

NYE Dublin 

NYE Dublin er Dublins første officielle nytårsfestival. Dette arrangement vil blive fejret i 3 dage fra 

den 30. december 2011 til den 1. januar 2012 i centrum af Dublin. 

 

Denne spændende festival indeholder begivenheder, der vil appellere til alle aldre: fra et 

rekordforsøg for Guinness Rekordbog til rock 'n roll for børn i City Hall samt en stor countdown-

koncert på College Green med dansegruppen Riverdance. Dette vil uden tvivl blive en uforglemmelig 

nytårsaften! 

NYE Dublin vil skabe liv i denne smukke by som aldrig før med gadekunstnere, teater, kunst, 

markeder og underholdning. Uanset vejrforholdene vil Dublin sprudle af den energi og spænding, 

der følger med årets mest festlige begivenhed. 

http://nyedublin.ie/ 

 

Temple Bar Tradfest       25. – 29. januar 2012  

TradFest er en højtelsket årlig festival, som finder sted hvert år i januar i Temple Bar i hjertet af 

Dublin. I år fejrer Templebar Tradfest sin syvende fødselsdag med stil: et udvidet program, der byder 

på mange gratis og familieorienterede arrangementer. De legendariske The Dubliners fejrer deres 

50-års jubilæum med en speciel koncert i den symbolske Christ Church Cathedral. 

Festivalens højdepunkter inkluderer mere end 200 gratis arrangementer, musikspor, sangklupper, 

open sessions, to udendørs scener, det internationale keltisk-irske danseshow, mesterkurser og 

opvisninger, koncerter for børn, børneklub, sækkepibeorkester, gadekunstnere, en landlig irsk 

landsby i byen og meget mere. 

http://templebartrad.com/ 

 

Det var alt i denne omgang, alle her på Tourism Ireland’s nordiske 

hovedkontor vil endnu engang ønske dig en rigtig glædelig jul og  

et godt og lykkebringende nytår. 

http://nyedublin.ie/
http://templebartrad.com/
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