El Bages, setembre de 2011
Per segon any consecutiu i gràcies al gran èxit assolit en la
passada edició, convoquem el 2on Tast 2.0 dintre de la 17 Festa
de la verema del Bages.
Aquest any la Confraria i la Jove Confraria dels Vins del
Bages, juntament amb la comissió de la Festa de la Verema del
Bages i amb l’ intenció de fer més partícip l’esdeveniment, exportem
el tast fins a Barcelona ciutat. Així doncs disposarem de 4 espais
simultanis a on podrem realitzar el tast: Artés, 2 a Manresa i
Barcelona !
L’idea del Tast 2.0 no deixa de ser un tast clàssic, com els de
sempre, amb un sommelier que anirà guiant l’esdeveniment. El que el
fa tant especial es que, a part de comentar ja sigui de viva veu les
nostres sensacions, les podrem transmetre i compartir via Twitter
amb el hashtag (o etiqueta) #vinsdelbages a la comunitat, sense
por, tot rebent el feedback dels altres usuaris, tant si estan al tast
com no.
I és que, fins i tot , se’ns hi pot afegir gent que no estigui ni a
Artés, ni a Manresa, ni a Barcelona, però que coneguin aquells vins i
es vulguin sumar a la festa.

Les places són força limitades i, encara que no sigui condició
sine qua non, estaria bé que la majoria de participants tinguéssiu un
smartphone, tablet, o similar, per a poder participar directament.
Però sinó, no patiu. Hi haurà un portàtil i una persona que piularà tot
el que li diguem...

Què us sembla? Als avesats a Twitter, segur que us atrau la
idea. A la resta, per què no?

 Dia: 7 d’octubre, diumenge
 Llocs:
-Restaurant Kursaal Espai Gastronòmic (Manresa)
Tomasa
-Cafè del Canonge (Manresa) – Jaume Pont
-Sibar de can Miralletes (Barcelona) Pep Aligué
O bé, Museu Artés (plaça Vella s/n, Artés) – Joan Sala
 Hora: 6 de la tarda
 Preu tast: socis i no socis 5€

-Joan

El període d’inscripció finalitza el Divendres 5 d’Octubre, i
la inscripció, donada la poca capacitat, serà exclusivament per ordre
d’inscripció.
A més, per assistir, és imprescindible (ull, que canvien
coses):
1. fer la inscripció al mail info@dopladebages.com, indicant, sobretot,
el nom i el lloc al qual es vol acudir (Artés o Manresa).
Molt cordialment,
La junta

