København 13. august 2021

Madland Festival 2021 er i luften med velsmag,
inspirations marked og klimabiograf under åben himmel
- se hvad resten af festivalprogrammet byder på her
Hvordan gentænker vi vores madsystem i en mere bæredygtig retning? Og hvordan
inspirerer og begejstrer vi alle til at tage del i arbejdet? De spørgsmål er øverst på
dagsordenen under Madland Festival 2021, der i går blev skudt i gang på
BaneGaarden i København i samarbejde med den grønne filmfestival Bio-Bio. Her var
madglade og nysgerrige gæster samlet til langbordsmiddag, spændende samtaler og
open air biograf med Bodil-nomineret klimadokumentar. Åbningen følges frem til 10.
oktober op med alt fra gårdbesøg, høstfester og markeder til folkeråd og et
plantetopmøde for restaurationsbranchen.
Se hele det madpolitiske program for Madland Festival 2021 på www.madland.dk/events
Den grønne oase BaneGaarden i Københavns Sydhavn var på mange måder et passende
bagtæppe, da Madland Festival og Bio-Bio Festival i går blev fyldt af nysgerrige gæster, der
ønsker at tage gaflen i den anden hånd og finde grønnere måder at spise på.
Sammen skød de gang i Madland Festival 2021, der i år har samlet et skarpt kurateret
program fyldt til randen med de mange madpolitiske begivenheder, der popper op i det
danske sensommerland. Målet er at sprede oplysning om de mange aktører og initiativer,
der vil gentænke vores madsystem, og at inspirere og begejstre folk til selv at tage del i
bevægelsen.

“Vi har sat Madland i verden for at samle og sætte scenen for dem, der arbejder og spiser for
at gentænke Danmark som madland. Vi åbnede festivalen til forsvar for jorden, fordi vi
savner en bredere og mere konstruktiv samtale om hvilken betydning vores dyrkede land
har for vores råvarer, vores velvære og fremtid. Her kunne gæster møde og lære fra landets
progressive frontløbere i grøn omstilling. Vi håber, at folk, der er nysgerrige på
madsystemet, vil tage del i festivalprogrammets events og benytte lejligheden til at blive
klogere på råvarer, mad og måltider - og de umage madfolk bag,” forklarer Madlands stifter
og direktør, Marie Sainabou Jeng.

Inspiration fra ambitiøse madsystembrydere
De naturskønne omgivelser omkring BaneGaarden var til anledningen forvandlet til et
stort inspirationsmarked, hvor nogle af landets skarpeste madsystembrydere stod klar til
at dele deres tanker og idéer om, hvordan vi kan bidrage til en sundere og mere frugtbar
klode.
Forskningsledere kortlagde deres arbejde for at styrke forbindelsen mellem by og land. Der
blev også stillet skarpt på initiativer, der skal bidrage til at skabe en mere ansvarlig
restaurationsbranche, og unge jordbrugere og aktivister delte ambitioner for fremtidens
landbrug.
“Vores landjord har de sidste 70 år været koncentreret på færre og færre hænder - færre
bestemmer hvordan vores jord skal forvaltes. Det er udemokratisk, og det bringer ikke de
løsninger med sig, som vi har brug for i.f.t. klimakrisen. Samtidig er dansk landbrug fanget i
en større og større krise, og det er vores tanke at ændre på modellen, og i højere grad eje
landbrugsjorden sammen og fordele den på flere hænder. Vi vil opkøbe gårde og give unge
jordbrugere mulighed for at gå ud og dyrke landet i fællesskab uden kæmpe
millioninvesteringer,” sagde Sarah Hellebek, der er bestyrelsesmedlem i Andelsgaarde og
aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse.
Den store åbningsfest markerede samtidig åbningen på den grønne filmfestival Bio-Bio, som
efter inspirationsmarked og en grøn langbordsmiddag bød på filmvisning under åben
himmel med den Bodil-nominerede dokumentar “Rejsen til Utopia”.
Mangfoldigt madpolitisk program med alt fra gårdbesøg til plantetopmøde
Efter et års corona-pause er madfestivaler, folkemøder og andre spændende formater
endelig tilbage i sensommerkalenderen i stor stil. Dem understøtter Madland Festival
med et kurateret madpolitisk program, der peger på både egne og andres events i
madfestival-landskabet.
Kom bl.a. med til folkeråd og høstfest på Jyderup Højskole, der undersøger den voksende
generationskløft i det danske landbrug; tag med til åbningen af det populære Grønt
Markeds nye lokation på Nørrebro, tag til Klimaugen i Lejre, og smag og oplev
klimaarbejdet i en af landets foregangskommuner for økologi; eller prøv en hel dags Full
Circular Farm Crawl, hvor du kan spise, drikke og lære hos en række af Danmarks bedste
madproducenter.
Gårsdagens åbningsfest var startskud til to madpolitiske festivalmåneder med møder,
samtaler, middage og kurser i hele landet frem til 10. oktober. Alle byder de ind med
inspirerende perspektiver på hver deres madpolitiske agenda; fra byudvikling til regenerativt
jordbrug, en mere etisk tilgang til havet og dyreproduktion og meget mere.

På Madlands hjemmeside kan man læse mere om og købe billet til de mange
arrangementer - programmet opdateres løbende. Følg også Madland på Facebook og
Instagram @madlanddk.

For mere information om festivalprogrammet, tilmelding eller samarbejder, kontakt da:
Presse og kommunikation:
Peter Warberg: Presseansvarlig
25102702 | pw@peterwarberg.dk
Praktiske henvendelser:
Jacob Damgaard: Festivaldirektør
22905025 | jacob@koalitionkbh.dk
Talsperson:
Marie Sainabou Jeng: Stifter og direktør
26147260 | marie@koalitionkbh.dk
På Madland Festival 2021 kan du bl.a. møde:
Andelsgaarde, Aurion, Banegaarden, Bio-Bio, Birthesminde, Blue Lobster, Bygaard, Coffee
Collective, Copenhagen Cooking, CPH Food Space, Cykelkokken, Danmarks Spisekammer
/ Danmarks, Østersfestival, Den Grønne Studenterbevægelse, Farendløse Mosteri, Food
Organisation of Denmark, FoodSHIFT, Foodwise, Friheden, Friis-Holm Chokolade, Grønt
Marked, H15, Havhøst, Herslev Bryghus, Jyderup Højskole, Kattinge Kraut, Kitchen
Collective, Københavns Universitet - Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi,
Landsorten, Lejre Kommune, Madens Folkemøde, Naturmælk, Regenerativt Jordbrug,
Sydhavsøernes Frugtfestival, TagTomat, Quench & Tickle, Zero Foodprint Nordic,
Østagergaard m.fl.

Om Madland
Madland er et madpolitisk og fællesskabende samlingspunkt for os, der vil en bæredygtig
forandring af madsystemerne i Danmark. Et samlingspunkt, hvor vi vil engagere, inspirere
og begejstre til undren såvel som handling.
Gennem møder, medier og viden vil Madland forbinde og ruste professionelle madfolk
såvel som madborgere til at tage aktiv stilling til vores ansvar og indflydelse i den
bæredygtige forandring. Sammen vil vi blive klogere på det uoverskuelige system, der
ligger bag de råvarer og produkter, vi spiser til daglig, og sætte scenen for nye møder,

samarbejder og værdifællesskaber blandt os, der tager gaflen i den anden hånd og
arbejder og spiser for at bryde med madsystemet, som vi kender det i dag.
Madland vil demokratisere vores madsystem. Det er nemlig åbenhed, viden og gode,
kritiske spørgsmål, der giver den bedste mad på tallerkenen i dag - og skubber til en
positiv forandring i morgen.
I 2021 kan du foruden Madland Festival glæde dig til podcasts, digitale magasiner,
samtaler, artikler og meget mere.
Madland er stiftet i 2020 af Koalition og er sat i verden som virksomhedens bidrag til den
bæredygtige forandring af vores madsystemer. Madland ejes og finansieres af Koalition.
Dele af produktionerne medfinansieres af partnere.

