Persbericht, maandag 1 oktober 2018
Gedistilleerd in de hoofdrol: Distillers Academy Schiedam geopend
Te midden van alle Schiedamse distilleerders en genodigden verklaarde Annemieke Loef (Directeur
Stichting Promotie Schiedam) vrijdagochtend 28 september de Distillers Academy in molen De
Palmboom voor geopend.
Al het Schiedams gedistilleerd onder één dak
Molen De Palmboom is vanaf heden het bruisend middelpunt voor masterclasses en workshops over
gedistilleerd en Schiedams gedistilleerd in het bijzonder. Een logische locatie, aangezien Schiedam
met zijn molens en distilleerderijen al eeuwen bekend staat als Brandersstad. Dit unieke DNA maakt
van Schiedam het episch centrum wanneer het gaat om kennis en kunde rond het gedistilleerd. De
authenticiteit van dit ambacht rondom bekende dranken, zoals jenever, wodka, likeuren en het
trendy gin heeft de laatste jaren steeds meer de interesse van de consument gewekt. De Distillers
Academy speelt in op deze interesse en biedt de liefhebbende fijnproever meer kennis over de
achtergrond van het ambacht en de authenticiteit van het gedistilleerd. Een sfeervolle locatie waar je
op een smakelijke en vermakelijke manier distilleerkenner kan worden.
In de mix
In de samenwerking met Barrelproof heeft de Distillers Academy de enthousiaste gastheer met
bartenderskills gevonden, die de bezoeker van een masterclass meeneemt in de wereld van de
cocktails en de perfect serve. Gepassioneerde vakspecialisten zorgen in de intieme instructieruimte
op de tweede etage van de molen voor de inhoudelijke verdieping. Bereid je voor op verhalen
doorspekt van kennis, leuke feitjes en anekdotes. Ontdek uiteindelijk welk distillaat je voorkeur heeft
en maak een eigen mix. Meer weten? Breng een bezoek aan www.distillersacademy.nl en reserveer.
Onderschrift foto
Terwijl de gasten tijdens de opening een echte Distillers Academy signature cocktail kregen uitgereikt hieven
Annemieke Loef (directeurs SPS) Jean-Paul Batenburg (Onder de Boompjes), David Trampe (Loopuyt),
Sebastiaan van Bokkel (Bobby's), Dick Kraak (Catz Distillery), Nik Noordermeer (Herman Jansen), Bob Nolet en
Remy de Kuyper hun eigen merkfles en werd er gezamenlijk geproost.
Noot voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Stichting Promotie Schiedam,
Chantal Bettonviel, c.bettonviel@sdam.nl of 010-4733000

