
De Vlaamse Wijnacademie bestaat dit jaar 10 jaar.

Daarom wordt de diplomauitreiking Sommelier Conseil 2006 
gekoppeld aan een symposium dat wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Baronie Gent van de Commanderie des 
Costes du Rhône.

Over wijn wordt heel wat gesproken en geschreven. 
Dit terecht. Vlamingen consumeren kwalitatievere wijn dan 
voorheen en laten zich dan ook in toenemende mate infor-
meren. Meer en meer dient de wijnleverancier - hetzij de 
restaurantuitbater, hetzij de wijnhandelaar - over een door- 
gedreven professionele kennis te beschikken.

Maar wat is de invloed van de journalistiek op dit alles?
Is de pers invloedrijk en in welke mate laat de consument 
zich hierdoor leiden?

Daarom dit panelgesprek waar zowel wijnjournalisten als  
consumenten hun visie zullen geven. Gegeven het thema 
maar ook de samenstelling van het panel wordt dit onge- 
twijfeld een ongemeen boeiend debat.

Het evenement wordt gevolgd door de uitreiking van de 
diploma’s Sommelier Conseil 2006.

In 1996 werd de Vlaamse wijnacademie opgericht en in  
1997 startte de eerste opleiding Sommelier Conseil in samen-
werking met de Université Du Vin te Suze-La-Rousse.
De eerste afgestudeerden behaalden hun diploma in 2000, 
wat maakt dat we thans aan de 7e lichting toe zijn.

Het evenement wordt afgesloten met een verzorgde receptie.

PROGRAMMA

19.00 Ontvangst van de deelnemers

19.30 Inleiding door Jan Vallaeys - Voorzitter stuurgroep  
 van de Vlaamse Wijnacademie

19.45 Paneldebat over "de invloed van de journalistiek op 
 wijnconsumptie en -handel".
 Panelleden:
 Herwig Van Hove - Bruno Van Spouwen
 Dirk De Prins - Hugo Van Landeghem
 Philippe Tielemans
 Moderator: Etienne Van Steenberghe

20.45 Inleiding door Patrick Galant, Directeur Université  
 Du Vin te Suze-La-Rousse, Grand-Maître van de  
 Commanderie des Costes Du Rhône

21.00 Diplomauitreiking Sommelier Conseil 2006

21.15 Receptie met Cote Du Rhône wijnen

23.00 Einde
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Paneldebat:
De invloed van de journalistiek
op wijnconsumptie en -handel

Diploma-uitreiking
Sommelier Conseil 2006

Holiday Inn Gent Expo
16 november 2006

19.00 uur

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum 16 november 2006 - 19.00 uur
Plaats Holiday Inn Gent Expo
 Maaltekouter 3
 9051 GENT
 Er is gratis parking voorzien.

Inschrijven door middel van bijgaand inschrijvingsformulier 
- ingevuld terug te sturen vóór 14/11/06 
- of te faxen naar 09/220.43.29.

Gelieve tijdig in te schrijven.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Deelnameprijs: € 10 per persoon, te betalen op rekening-
nummer 001-4003500-95. U betaalt na ontvangst van  
de  factuur.

www.vlaamsewijnacademie.be
www.baroniegent.be

Commanderie des Costes du Rhône
Baronie Gent
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