Vil du være med?
Kulinarisk Ø - Bornholms Madfestival 2018
Har du en god historie, som smager af mad? Eller nogle
gode fødevarer, som smager af Bornholm?
Og vil du dele ud af dine gode smage, og give andre en
madoplevelse?
Så har du en enestående mulighed, når Bornholms Madfestival løber af stablen for første gang den 24.-28.
juni 2018. Fra søndag den 24.juni til torsdag den 28. juni 2018 står Kulinarisk Ø - Bornholms Madfestival for
oplevelser til alle, som elsker mad. Store som små. Udenlandske og danske og bornholmske. For alle
madglade folk og foodies.
Du bidrager med en madoplevelse, og vi bidrager med planlægning, kursusdage til dig, massiv
markedsføring og medieomtale.
Du kan deltage med én oplevelse på et bestemt tidspunkt, og på en bestemt dag. Eller du kan tilbyde
oplevelser hver dag. Du kan vælge at samarbejde med andre, tage betaling, eller lade det være gratis. Det
afgør du.
Vi tilbyder at markedsføre Kulinarisk Ø ved:
•
•
•
•
•
•

At lave plakat med program, som sættes op i turistinformationer, på plakatsøjler, mv.
At lave vejsideskilt til alle deltagere, og få det sat op f.eks. ved din indkørsel
At lave flyers, som kan uddeles på turistinformationer, i butikker, i torvehaller, sportshaller, i
foreninger, mv.
At gennemføre temadage, workshops og en studietur FØR madfestivallen, hvor madfestivallens
deltagere har fortrinsret
At markedsføre madfestivallen i Denne Uges Bornholm, Kort og Godt, Bornholms Tidende, mv.
At stille Destination Bornholms digitale platform til rådighed for dig, og fortælle hvordan du kan
bruge den

Det koster 1.000 kr. at deltage pr tilmeldt arrangement. Uanset om arrangementet bliver afholdt hver dag
under madfestivallen eller kun en enkelt dag.

Tilmeldingsfrist er den 15. marts 2018.
Du kan tilmelde dig ved at maile eller ringe til Elisabeth Falk, Bornholms Landbrug, på
ef@bornholmslandbrug.dk, eller +45 56907815. Sammen med tilmelding vil vi gerne have et par ord med
hvilke dage og tidspunkter, du tilbyder en madoplevelse/Åbent Hus. Senere vil vi bede dig om en mere
udførlig beskrivelse.
Du vil modtage en faktura på 1.000 kr., og når den er betalt, er din tilmelding registreret.

Rønnevej 1 – 3720 Aakirkeby – Tlf.: 5690 7800 – www.bornholmslandbrug.dk

Alle bornholmske madaktører kan deltagere i madfestivallen. Fiskere, landmænd, fødevareproducenter,
outdoorguider, gårdbutikker, spisesteder, offentlige køkkener, borgerforeninger og andre foreninger, m.fl.
kan tilmelde sig.
Festivalen vil i 2018 markedsføre disse temaer:
•
•
•

•

”Bornholm på menu´en”, hvor man tilbyder et måltid med aftryk af Bornholm. Det kan ske på de
bornholmske spisesteder, eller ved i langbord i skoven, eller…..
”Mad i naturen”, hvor man smager på naturen, spiser i naturen, eller vandre, løbe, padle eller cykle
sig til en madoplevelse. Kun fantasien sætter grænser.
”Åbent hus”, hvor fiskere, landmænd, småskalaproducenter, fødevarevirksomheder, offentlige
køkkener, m.fl. åbner deres døre, og byder indenfor. Giv en rundvisning i marken, stalden eller på
kutteren. Åbn for din gårdbutik. Vis de gode bornholmske råvarer frem, og vis hvordan de
forarbejdes. Mulighederne er mange.
”Særarrangement , hvor du laver særlig oplevelse på en særlig dag.

Kulinarisk Ø – Bornholms madfestival 2018, arrangeres af:

Du kan få mere at vide ved at kontakte:
•
•
•

Mikkel Bach-Jensen, Gourmet Bornholm: mobil 2030 2820
Peter Juhl, Destination Bornholm: telefon 5693 0341
Elisabeth Falk, Bornholms Landbrug: telefon 5690 7815

Planlagte temadage og workshops, som du med fordel kan tilmelde dig:
8. marts 2018 kl. 15-19 Workshop med Mads og Mikkel Marschall (”Sol over Gudhjem”) – deltagerne
arbejder med deres egen ide til madfestivallen
15. marts 2018 kl. 15-19 Workshop med Mads og Mikkel Marshall – bustur rundt på Bornholm til
”rollemodeller”
Mail eller ring til Elisabeth Falk, Bornholms Landbrug, ef@bornholmslandbrug.dk, +45 5690 7815.
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