
Cigarrfestivalen 2013
2010 grundades Götheborgs Cigarrsällskap. I augusti samma år 
hölls också den första Cigarrfestivalen - om än i liten skala - mitt 
på Avenyn. Cigarrfestivalen har nu vuxit till sig och är ett mycket 
välbesökt, stående evenemang som varje år arrangeras under 
Göteborgs Kulturkalas. 

15-17 augusti 2013 är det dags för den fjärde cigarrfestivalen - 
större och mer innehållsrik än någonsin! 

Kom förbi och träffa oss! Prata lite, ta en god cigarr och kanske 
något gott från baren? Under festivalen arrangeras dessutom 
spännande, inspirerande provningar och föreläsningar på alla nivåer 
samt en årets höjdpunkt för många - cigarrauktionen! För att vara 
säker på att få plats, boka på www.gotheborgscigarrfestival.se.

GÖTHEBORGS CIGARRFESTIVAL 2013 
LOUNGE PROVNINGAR UNDERHÅLLNING CIGARRFÖREDRAG
MINGEL AUKTION CIGARR-RULLARE FESTIVALSUPÉ BAR

Varmt välkommen till Nordens främsta Cigarrfestival den 
15-17 augusti på Oakley´s utomhuslounge i Göteborg. 
För mer information om festivalprogrammet och bok-
ning av cigarrprovningar, läs mer på Facebook eller 
gotheborgscigarrfestival.se

Lite mer glöd i vardagen
Sällan mår man väl så bra som när man landat på ett riktigt skönt 
ställe, tänt en god cigarr och andats ut? Att puffa en god cigarr tar 
en liten stund och det är kanske just det som är en del av charmen 
– att få chansen att pausa i livet, ägna sig åt en kort stunds njutning 
och gärna tillsammans med inspirerande, likasinnade människor. 

2010 grundades därför Götheborgs Cigarrsällskap, en ideell förening 
med ambition att främja cigarrkulturen genom att knyta samman 
personer med stort cigarrintresse och att arrangera trevliga event 
och träffar med olika teman kring cigarrer. 

Alla som har ett genuint cigarrintresse är välkomna att ansöka om 
medlemskap i sällskapet. Hos oss träffar du allt från intresserade 
nybörjare, ivriga entusiaster till slipade cigar aficinados! 

Medlemskapet kostar bara 500 kr/år och är helt utan förpliktelser 
men åldersgränsen är 20 år. Under året arrangerar vi ett flertal 
evenemang med cigarren i fokus, bland annat Cigarrens Dag. Då 
ägnar vi en heldag åt att tillsammans ta del av spännande cigar-
rer och intressanta provningar. Kring jul anordnas den traditionella 
julfesten som brukar bli ett laddat skådespel för smaklökarna, en 
helt ny dimension av julen, helt enkelt! Under året dyker ett stort 
antal  mindre happenings och spontana träffar upp. Och så Cigarr-
festivalen i slutet av sommaren, förstås, vår stolthet!

Funderar du på att också bli medlem?
•   Maila: presentation@gotheborgscigarrsallskap.se
•   Prata med oss under cigarrfestivalen
•   Läs mer om sällskapet på Facebook 

För vem? 
Såväl nyfikna turister som rutinerade cigarrproffs, 
oavsett var man kommer ifrån, är alltid lika välkomna 
till festivalen.

Var då?
I utomhusloungen på Oakley´s, Tredje Långgatan 
16 i Göteborg.

När då? 
Torsdag 15 aug - lördag 17 aug 2013, kl 12.00-
23.00. Samtidigt som hela staden sjuder av liv och  
rörelse under Göteborgs Kulturkalas. 

Hur mycket?
Att besöka i Götheborgs Cigarrfestival är helt gratis. 
Pengarna lägger man hellre på exempelvis cigarrer, 
cigarrprovningar, god mat och dryck, spännande 
auktionsprylar, festival T-shirts mm som finns att 
köpa på festivalen.

Av vilka? 
Festivalen arrangeras av Götheborgs Cigarrsällskap. 

På www.gotheborgscigarrfestival.se och på 
Facebook hittar du mer info.

TREDJE LÅNGGATAN 16
OAKLEY´S LOUNGE

CIGARR-HUMIDORI BAREN!



Davidoff Nicaragua
Tid: fredagen den 16 augusti kl. 14.00-15.00
Föredragshållare: Andreas Lundskog från Brobergs Tobak 
Pris: 200 kr. I priset ingår: En cigarr; Davidoff Nicaragua

Davidoff, som en gång producerade sina cigarrer på Kuba men de senaste 24 åren 
gjort detta i Dominkanska Republiken, tar nu nästa steg i sin utveckling - Nicaragua. 
Ryktet om den nya cigarren har snabbt blivit en av cigarrvärldens stora snackisar. 
Under Götheborgs Cigarrfestival, redan innan lanseringen i Europa, har du möjlig-
het att bli en av de absolut första att prova Nicaragua-serien. Dessutom får du en 
kortare genomgång om Davidoff´s historia och utveckling. Vi ser också till att det 
finns tid för frågor och diskussion kring denna nya spännande cigarrserie.
 

Kombinera öl och cigarrer
Tid: fredagen den 16 augusti kl. 15.00-16.00
Föredragshållare: Carl Lokrantz från Botlshop.se
Pris: 500 kr I priset ingår: Tre öl och tre cigarrer.

Den senaste tidens utvecklingen av microbryggerier har fått oss att få upp ögonen för 
helt nya smakupplevelser.  Ölens ibland kraftfulla karaktärer står emot de mest robusta 
smakintryck, inte minst cigarrök. Vi kommer att kombinera följande ölsorter med cigarr: 
Maduro cigarr med en porter/stout. Cigarr med en Conneticut täckblad med en vete 
öl. En kraftfull cigarr från Honduras med ale. Tillsammans lär vi oss att utforska grund-
karaktärer hos öl- och cigarrsorter som gör vissa kombinationer extra gynnsamma.

Från frö till aska (OBS! ENDASt FÖR tjEjER) 
  
Tid: fredagen den 16 augusti kl. 16.00-17.00
Föredragshållare: Andreas Lundskog från Brobergs Tobakshandel samt Elisabeth Eneli
Pris: 150 kr. I priset ingår: Fritt val mellan tre olika cigarrer. och ett glas bubbel 

Skulle cigarrer vara bara männen förunnat? Känns det som en totalt manlig värld? 
Glöm det! Om du är intresserad av cigarrer, eller bara lite nyfiken, får du inte missa 
festivalens tjejigaste arrangemang! För att komma igång är lite grundkunskap alltid bra. 
Vi går igenom allt praktiskt man behöver veta om cigarrhantering. Vi pratar också om 
bra och personliga val av cigarr och om vad man lämpligen kombinerar cigarren med. 
För att få en större förståelse om cigarrer berör vi också lite om hur en cigarr blir till. 
Under denna kurs får du många tillfällen att ställa frågorna du kanske alltid velat men 
aldrig fått chansen att göra. Självklart njuter vi också en god cigarr och ett glas Cava!

LÖRDAG 17/8 
Cigars & coffee, what works? 
Tid: lördagen den 17 augusti kl. 12.00-13.00
Föredragshållare: Chris Solomou från Mellgrens Fine Tobacco
Pris: 250 kr. I priset ingår: One Bolivar cigar and different kinds of coffee 

Chris Solomou will hold this tasting in English. You will try different kinds of fresh 
roasted premium coffee, together with a rich flavoured Cuban cigar. We will explore 
what kind of coffee works best with a cigar. 

Cigarrer + portviner = sant
Tid: lördagen den 17 augusti kl. 13.00-14.00
Föredragshållare: Göran Runberger från Götheborgs Cigarrsällskap
Pris: 300 kr. I priset ingår: Två cigarrer och fyra glas starkvin enligt ovan.

Under festivalen 2012 höll Göran Runberger en liknande provning och fick toppbetyg 
av deltagarna. På allmän begäran kommer nu Göran tillbaka. 
Välkommen på en fantastisk smakresa bland portviner och en liten spansk flirt, inramat 
med två väl anpassade cigarrer. Vi provar de tre portvinerna Ruby, Tawny och Vintage 
Port samt det söta starkvinet Montilla. Till dryckerna röker vi en San Cristobal - El 
Principe  från Kuba och en Flor de Selva - Barroco Maduro Torpedo från Honduras. 

...vi ska kalla dem Cohiba!
Tid: lördagen den 17 augusti kl. 14.00-15.00
Föredragshållare: William Killander från Travelfilm.se
Pris: 450 kr. I priset ingår: Två glas kubansk rom, en Cohiba-cigarr och kaffe samt choklad.

Cubaexperten William Kilander lotsar dig genom Cohiba märkliga och sagolika 
historia i ett föredrag där du stiftar bekantskap med världens mest mytomspunna 
cigarrmärke – Cohiba! En speciellt utvald Cohiba-cigarr avnjuts, ackompanjerad 
av de förstklassiga romsorterna Santero (11-årig), Selección de Maestros (flerfal-
digt prisbelönt), Cohibas eget premiumkaffe samt en noga utvald mörk choklad.

Padrón - en historisk översikt
Tid: lördagen den 17 augusti kl. 15.00-16.00
Föredragshållare: Konrad Kallio från Mellgren´s Fine Tobacco
Pris: 200 kr. I priset ingår: En cigarr från Padrón samt ett glas rom.

Få kan så mycket om Padròn som den cigarrconnoisseuren Konrad Kallio. Under 
denna timme berättar han den fängslande historien om Jose Orlando Padróns 
äventyr som cigarrtillverkare sedan mitten av 60-talet. Under tiden provar vi en 
Padrón-cigarr som är direktimporterad från Nicaragua, exklusivt för oss och 
finns annars inte att tillgå på den europeiska marknaden. Till detta avnjuts en väl 
passande rom. 

Öppettider tors-lör, kl 12-23. Bokning och betalning sker på: www.gotheborgscigarrfestival.se (eller på plats i mån om lediga platser). Begränsat antal platser 20 pers/provning. Med reservation för ev ändringar samt slutförsäljning

Missa inte lördagens cigarrauktion och supé!
• Kl 17 på  lördagen, startar vår årliga cigarrauktion. Ta chansen att fynda fina 
cigarrer, intressanta tillbehör och en och annan unik pryl till fantastiska priser! 
• Kl 19 på lördag arrangeras en trerätters festivalens finalsupé med goda till-
behör och rökverk. Priset är 349 kr och antalet platser är begränsade. Boka 
din plats till supén på gotheborgscigarrfestival.se eller på plats i mån om plats.

tORSDAG 15/8 
Cuba - cigarrens hemland
Tid: torsdagen den 15 augusti kl. 16.00-17.00
Föredragshållare: William Killander från travelfilm.se
Pris: 350 kr. I priset ingår: Två glas kubansk rom, en kubansk medelkraftig cigarr, 
kubanskt kaffe och choklad.

Karibiens största ö har världens bästa förutsättningar för att odla tobak. Ön är 
också hemvist för ”Havannacigarren” som av många anses vara den främsta på 
vår planet. Under detta föredrag får vi lära oss om cigarrens historia på Cuba, höra 
anekdoter, samt prova de båda inhemska och 7-årigt lagrade romsorterna, Santiago 
och Caney och smaka på det förnämliga Montecristokaffet. Som komplement till 
detta serveras en medelfyllig kubansk Havannacigarr samt mörk choklad. Medar-
rangör: Habanos Nordic och Sweets and Cigars.

Rom och cigarr - Den klassiska kombon
Tid: torsdagen den 15 augusti kl. 18.00-19.30
Föredragshållare: Andreas Lundskog från Brobergs Tobak och Mikael Lundén, 
Angostura Rum
Pris: 350 kr. I priset ingår: En riktigt god cigarr och en mycket fantastisk karibisk rom

Vi börjar i fel ände med att snoppa och tända en cigarr. Sedan tas vi på en trevlig resa
genom de steg som krävs för att det mycket lilla fröet till slut skall förvandlas till det
vi kallar en cigarr. Naturligtvis berör vi även cigarrhistorien och inte minst det som
vi njutare dagligen kommer i kontakt med såsom snoppning, tändning och förvaring.
Rom….gudarnas dryck! Vi följer historien till dagens fatlagrade destillat och hur man
tillverkar dessa gyllene droppar. Ljus vs mörk , vad är skillnaden? Is, cola – båda eller
inget? Under denna introduktionskurs får du, förutom en trevlig upplevelse, ett bra
tillfälle att få svar på frågorna du alltid velat ställa.

FREDAG 16/8 
Svenska cigarrer - världens utmaning
Tid: fredagen den 16 augusti kl. 13.00-14.00
Föredragshållare: Mikael Olsson från Landskronatobak.se
Pris: 250 kr. I priset ingår: En hemrullad cigarr; Landskrona 600. 

Träffa Mikael Olsson som gjort det omöjliga. På sin odlingslott hemma i Landskrona 
vårdar han 700 plantor i väntan på att skördas för att slutligen bli ”Landskrona 
600”. Även om upplagan är ytterst begränsad, njuter vi varsin närproducerad 
cigarr från hans verk medan Mikael delar med sig av sina spännande berättelser 
som cigarrfabrikör.


