
Frispisning, markvandring og klimadannelse - Madland Festival 2022
gentænker madsystemet

For tredje år i træk åbner Madland Festival med en madpolitisk dagsorden, der skal
gentænke, undersøge og fremvise nye løsninger mod et mere bæredygtigt
madsystem. Madland Festival 2022 åbnede i går og løber fra 18. august til 9. oktober
med et kurateret saftigt og madpolitisk program, der for første gang er iværksat i
fællesskab med de 23 medlemmer i Madland Koalitioner. Festivalprogrammet byder
på markvandringer, åben skolehavelåge, regenerativ jordbrugsmiddage, cirkulære
samtaler, sanketure og høstfester.

Torsdag 18. august kl. 15 åbnede Madland Festival 2022 med et brag og i fællesskab med
Street Food om Søerne. Temaet er gentænk, og festivalen vil give gæsterne inspirerende
perspektiver på de madpolitiske agendaer retfærdig mad, grøn mad, madforbindelse mellem
by og land og cirkulær mad. I juni blev Madland Koalitioner stiftet, hvor 23 jordbrugere,
landmænd, iværksættere, kokke, købmænd, producenter, NGO’er og forskere går sammen
bl.a. om Madland Festival.

‘Vi arbejder for at samle folk på tværs af madsystemet og sætte scene til dem, der
gentænker. Madland Festival er en oplagt mulighed for at opleve, lære og komme helt tæt på
nogle af frontløberne i den bæredygtige omstilling. Vi velkommer alle og inviterer til, at man
tager sin nysgerrighed, spørgelyst og begejstring med,’ siger Marie Sainabou Jeng, stifter af
Madland og Koalition.

African Village, vilde sanketure og markmiddage
Frem til 9. oktober har gæsterne mulighed for at komme vidt omkring for at forstå
madsystemer og madkulturer bedre. Allerede nu på Street Food Food om Søerne kan man
udforske mad fra hele verden, bl.a. i området African Village med mad fra 10 afrikanske
lande. De kan blive klogere på regenerativt jordbrug med Foodprint Nordics Fix Food, Fix
the Planet, Madland Podcast Live på Food Festival med jordbrugsiværksætteren Tine
Svensson, markvandring og frispisning hos Lerbjerggård eller sommermiddag på
Seerupgaard.

Omstilling i børnehøjde er Haver til Maver garant for, og de inviterer både til åben
skolehavelåge og sammen med CONCITO og Den Grønne Rygrad inviteres skoleverden og
vores madminister til faglig inspirationsdag om mad- og klimadannelse. Grønt Marked holder
deres allerførste høstfest, og helt vildt bliver det med sanketure med VILD MAD, Havets &
Havens frugter på BaneGaarden med Pontus, Ejlersen og Cardenau, og ikke mindst til



Madland Efterfest hos Rødder på Pladefabrikken med samtale om cirkulær mad,
fællesmiddag og dansefest.

På Madlands hjemmeside kan du læse mere om og købe billet til de mange
arrangementer. 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.

https://www.facebook.com/madlanddk
https://www.instagram.com/madlanddk/?fbclid=IwAR2TLUIi3R3JzwSwdJFXiZqqeklpyhYpFSItZUmL_yMRjJn09KzLWaP8mzM
mailto:louise@koalitionkbh.dk

