Chapitre Solennel 2020
Välkomna till Varberg och vårt Chapitre Solennel fredagen den
31 januari 2020 kl 16.30 på Varbergs Stadshotell & Asia Spa.
Begivenheterna börjar med en kommenterad provning av 5 Alsace-viner
och fortsätter med prov för Consoeurs/Confrères. Det är bara möjligt att
ta en grad per år, Apprenti (grad 1), Compagnon (grad 2) och Maître
(grad 3). Ange vid Er anmälan vilken grad som är aktuell för Er. Alla är
naturligtvis välkomna även om man inte vill ta en grad.
Efter Chapitret inbjuds till en sexrätters galamiddag med lokala råvaror i
kombination med viner från Alsace. Påbjuden klädsel är kavaj eller
smoking.
Lördagen den 1 februari mellan kl 11.00-17.00 arrangeras en mässa
med Alsace-viner på samma ställe. Normalt brukar ca 30 producenter
finnas representerade på mässan, flera personligen.
Entréavgift (300:-) samt ett häfte med provningsbiljetter till
vinmässan den 1 februari ingår i avgiften för Chapitret. Övriga
intresserade är mycket välkomna till mässan. Sprid gärna information om
denna mässa.
Information om vårt vinbrödraskap hittar Ni på www.confrerie-stetienne.com Information om den svenska delegationen finns på
www.confrerie-st-etienne.se
Anmälan till Chapitre och galamiddag görs via vår hemsida
www.confrerie-st-etienne.se Följ instruktioner under fliken Chapitre
Solennel 2020. Frågor kan skickas till oss på csesverige@gmail.com

Kostnad:
Chapitre med intronisation grad 1 (inkl. galamiddag):

2 400:-

Chapitre med intronisation grad 2 (inkl. galamiddag) :

2 200:-

Chapitre med intronisation grad 3 (inkl. galamiddag) :

2 200:-

Chapitre o galamiddag utan intronisering (medl. 2019):

2 000:-

Chapitre o galamiddag utan intronisering (ej medl.)

2 400:-

Behov av specialkost anges vid anmälan.
Efter bekräftelse från oss skickas en faktura till Er angivna mailadress.
Logi:
Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Kungsgatan 24-26, 432 41 Varberg.
Bokas via bokning@varbergsstadshotell.com eller tel. 0340 - 690 108
Enkelrum Classic

1 195:-

Dubbelrum Classic 1 425:Enkelrum de Lux

1 325:-

Dubbelrum de Lux

1 645:-

Bokningskod: Alsace 2020
Vinmässa
Mässan kommer att ha två pass. Pass 1 mellan 11.00-13.45
Pass 2 mellan 14.15-17.00
Deltagare på Chapitret har plats på första passet! Entréavgift ingår i
priset för Chapitret.
Biljetter till mässan kommer att säljas vid entrén, kostnad 300:-.
Förbeställning av biljetter till mässan kan göras på csesverige@gmail.com
Biljetterna hämtas och betalas vid entrén på mässdagen.
2 seminarier med olika ”Alsace-tema” kommer att erbjudas. Biljetter köps
i mässentrén.
Confrérie Saint-Etienne d’Alsace
Délégation de Suède

