Kalder alle madborgere: Madland Festival 2022 i
København og omegn
Nu er det snart tid til endnu flere gårdbesøg, fællesspisninger, høstfester og grønne samtaler!
Madland Festival 2022, der løber fra 18. august til 9. oktober, kuraterer et spændende
festivalprogram med madpolitiske events, hvor du kan tage del i inspirerende perspektiver på
forskellige madpolitiske agendaer som retfærdig mad, grøn mad, madforbindelse mellem by og
land og cirkulær mad. Festivalen åbner i samarbejde med gademadsfestivalen Street Food om
Søerne i København.
Torsdag 18. august kl. 15 åbner Madland Festival 2022 i fællesskab med Street Food om Søerne, hvor du
også kan opleve et tankevækkende og lærerigt gentænksmarked med bud på fremtidens mad- og
måltidskultur. Streetfood om Søerne har holdt en ufrivillig pause på to år på grund af corona, men er nu
tilbage i stærk form med en mangfoldig madscene, der byder på en lang række interessante og
velsmagende madiværksættere, mindre restauranter og større gastronomer.
Mød frontløberne i den bæredygtige omstilling i det danske madlandskab
Madland Festival 2022 samler et kurateret program fyldt med spændende initiativer til samtale,
oplevelser og fælles måltider. Glæd dig til inspirationsdag om klima- og maddannelse i skolehaverne hos
Haver til Maver og Klimaambassaden, Foodprint Nordics pop up-middag for den regenerative
jordbrugsbevægelse hos Simple Fast, gårdbesøg til den bynære Seerupgaard, Høstfest på Lerbjerggård Rødder x Andelsgarde og meget andet.
På Madlands hjemmeside kan du 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:
Presse og kommunikation:
Louise Taarnhøj: Presseansvarlig
27288879 | louise@koalitionkbh.dk
Praktiske henvendelser:
Jacob Damgaard: Festivaldirektør
22905025 | jacob@koalitionkbh.dk

Talsperson:
Marie Sainabou Jeng: Stifter og direktør
26147260 | marie@koalitionkbh.dk

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.
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.

