INFO-NYT September/Oktober – 2015
Kære Alle
Så er sommeren officielt overstået, og desværre blev det jo ikke en sommer som i 2014, men vejret i
Tisvildeleje var dog (som sædvanligt) ikke helt så dårligt som mange af forudsigelserne antydede. Til
gengæld ser det ud til at vi får en lidt bedre sensommer, så forhåbentlig bliver det stadigt muligt at få lidt
sol på maven og nyde vandet.
I efterårsferien planlægger vi lige som sidste år at afholde et ”Efterårs marked”, både i den første og
sidste weekend i efterårsferien (10.-11. og 17.-18. oktober). Vi har inviteret en række lokale producenter
af kunst, håndarbejde, loppemarked og årstidens rodfrugter, grønsager m.m. (se annonce i Tisvilde Nyt
eller gå ind under ”Aktiviteter” på hjemmesiden, www.dynamark.dk ).
Her i sensommeren vil åbningstiderne i forretningen være:
 Mandag-Torsdag:
Lukket
 Fredag-Lørdag:
10.30 - 16
 Søndag:
Lukket
Bemærk: Jeg holder lukket disse to lørdage:
19. september 2015 p.g.a. en ferieweekend,
3. oktober 2015 præsenterer jeg vine ved Helsingør Vinfestival (se nedenfor)
Guldsmed Mette vil primært være i forretningen om lørdagen, men det er altid en god ide lige at ringe og
kontrollere om hun er til stede, hvis I gerne vil snakke med hende.

Vin og Kultur Rejse til det nordvestlige Spanien, 6-14. april 2016.
Efter besøget af José Luis Prada Méndez, ejer af og vinmager for det økologiske vineri ”Prada a Tope” i
El Bierzo, hvis vine jeg nu fører i forretningen, er der fra flere sider udtrykt ønske om at deltage i en ”Vin
og Kultur Rejse” til de nordvestlige regioner af Spanien. Hvis I skulle være interesseret i, uforpligtende at
modtage informationer omkring en mulig Spaniens rejse i april 2016, bedes I hurtigst muligt sende mig en
mail desangående. For at få de bedste priser på flyrejse og hoteller skal vi have en bindende tilmelding
senest d. 10. oktober 2015 (se programmet under. ”Aktiviteter” på hjemmesiden,
www.dynamark.dk).

Helsingør Vinfestival.
Lørdag d. 3. oktober 2015 præsenterer jeg en række af mine Spanske og Californiske vine på Helsingør
Vinfestival i Helsingør Toldkammer, Havnepladsen 1, Helsingør (se www.vinfestival.dk). På festivallen
præsenterer 19 vinhandlere masser af spændende vine, og der er også mulighed for at smage på lidt ost
og chokolade.
Billetter kan købes på BILLETnet (www.billetnet.dk)
Vinfestivalen omfatter 3 afdelinger:
•1. afdeling er berammet til tidsrummet 11.00-13.30 (pris 270,-)
•2. afdeling 14.15-16.30 (pris 220,-)
•3. afdeling 17.00-19.15 (pris 220,-)
Billetter til 2. og 3. afdeling kan også bestilles hos mig til kun Kr. 125,-. Ring på 2444 5032 eller send
mig en mail til info@gribskovvinimport.dk
1. afdeling annonceres som en "supersmagning", hvor der udover det gennemgående sortiment på
de respektive stande kan smages på særlige vine, som de enkelte vinhandlere ønsker at præsentere for
en særligt vininteresseret kreds.

September/Oktober’s rødvins smagekasse:
Jeg har samlet en række af vores nye og gamle vine i smagekassen beskrevet nedenfor.
Sept./Okt.’s Smagekasse (Bestil # 900-09):
Australien: 030-02: Cranswick Estate 2007 Shiraz.
Frankrig: 292-03: Révélation" Garnacha/Mouvedre, 2012, Cote du Rhone.
Californien: 042-03: Monte Volpe, Primo Rosso, 2011
Italien:
840-02: Rocca Don Ernesto, 2012, Pulien,
844-06: Appasimento, Sicilien,
Spanien
604-07: Bodegas Fariňa, Peromato, tempranillo, 2013
Normal prisen for denne smagekasse er Kr. 525,-. Tilbudsprisen i Sept/Okt. er Kr. 420,-

Info fra Guldsmeden.
Når vi rejser til fjerne himmelstrøg eller holder ferie herhjemme, kommer vi hjem med bagagen fuld af
ferieminder, -billeder, souvenirs, tøj, tørklæder og smykker… Men ferieminder er også billeder som kun
eksisterer i hukommelsen, lyde og dufte, småsten, strandskaller eller det fineste stykke kvarts fra en
bjergtop.
Kig forbi min facebook side https://www.facebook.com/guldsmed.hyldig?ref=hl og se et udvalg af de
smykker mine kunders ferieminder har resulteret i. Købte eller fundne sten, skaller og mønter - lavet til
smykker, til både hverdag og fest.

Kunstudstilling i VIN, GULD & GALLERI på Tisvildeleje Station.
I Sept/Okt 2015 udstiller Lene Mønsted sine aquareller, og Ana Farid en række farvestrålende billeder.
Kunstnere der er interesseret i at udstille i forretningen, bedes kontakte mig på 2444 5032.

Nye medlemmer.
Syntes du om vinklubben og konceptet, så lad budskabet gå videre fra mund til øre til relevante personer.
Det er gratis at melde sig ind, gratis løbende at være medlem og selvfølgelig også gratis at melde sig ud
igen. På forhånd tak!

Med VINLIG GALLERI hilsen
DYNAMARK Vinklub
v/Jens Jørgen Hyldig-Nielsen
M.: +45 24 44 50 32
E-Mail: dynamark@dynamark.dk
www.dynamark.dk
Jyske Bank konto: 5017-1235166

