Til alle fiskere, landmænd, spisesteder, fødevareproducenter, turistvirksomheder, offentlige køkkener,
butikker, handelsstandsforeninger, og andre med bornholmske madoplevelser i overskud

BLIV DEL AF

KULINARISK Ø

- BORNHOLMS MADFESTIVAL 2019

Kulinarisk Ø

Sidste år indbød vi alle madaktører på Bornholm til at dele ud af madoplevelserne under den første udgave
af Kulinarisk Ø - Bornholms Madfestival; Tilslutningen og opfindsomheden var massiv, og gæsterne syntes
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rigtig godt om festivalen*.
Derfor gentager vi succesen og inviterer til Kulinarisk Ø – Bornholms Madfestival 2019 d. 23. – 27. juni
Du arrangerer – vi hjælper
Arrangementerne under Kulinarisk Ø – Bornholms Madfestival 2019 bliver planlagt og gennemført af dig, men
vi hjælper med:
•
•
•
•
•
•
•

Opstartsworkshops, hvor du kan få inspiration, viden og netværk til at arrangere madoplevelser
Studietur inden Madfestivalen
Platforme og app til markedsføring, bestilling og betaling (Destination B + Gaarden)
Trykte programfoldere, butiks- og vejsideplakater, som bliver distribueret og sat op
Annoncer i trykte og elektroniske medier
Fælles markedsføring og servicering overfor medier, journalister, bloggere m.m.
Overgangsarrangementer mellem Sol Over Gudhjem og Kulinarisk Ø – Bornholms Madfestival 2019

Det med småt
•
•
•

Tilmeldingsfrist er d. 4. marts 2019, for at dit arrangement kan komme med i folder og plakater.
Tilmeldingen foregår på vedhæftede skema, som sendes til madfestival@blf.dk
Det koster 1000 kr. excl. moms for hvert tilmeldt arrangement og samme arrangementet kan
gentages flere gange, uden det koster ekstra.

Kulinarisk Ø – Bornholms Madfestival 2019 er arrangeret i samarbejde mellem Gourmet Bornholm, Destination
Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer.
Du kan kontakte os:

Mikkel Bach-Jensen
Gourmet Bornholm
Tlf. 20302820
mikkel@gaarden.nu

Peter Juhl
Destination Bornholm
Tlf. 56930341
peter@bornholm.info

Elisabeth Falk
Bornholms Landbrug
Tlf. 56907815
ef@blf.dk
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*Evaluering af Kulinarisk Ø – Bornholms Madfestival 2018
40-45 fødevarevirksomheder tilbød i alt 31 arrangementer, som blev afholdt ca. 75 gange i løbet af festivalens
fem dage. Omkring 1000 gæster besøgte arrangementerne. Ca. 40 % bornholmere, ca. 45 % danske turister
bosat udenfor Bornholm, og ca. 15 % udenlandske turister.
Destination Bornholms Event Tracking, som bygger på et udvalg af tilrejsende med færgen til Bornholm, viste
at gæsterne vurderede, at madfestivalen havde høj kvalitet (8,42 ud af 10).
Madfestivalen blev omtalt i lokale, nationale og internationale medier.
Kulinarisk Ø – Bornholms Madfestival 2019
Arrangementerne under Madfestivalen planlægges og gennemføres af hver arrangør. Arrangøren
kan selv bestemme, hvor på Bornholm, det skal foregå, og hvornår i løbet af d. 23. – 27. juni.
Hver arrangør kan lave sine egne arrangementer, eller samarbejde med andre.
Prisen er 1000 kr. excl. moms for hvert tilmeldt arrangement, uanset hvor mange medarrangører, der er. Prisen
er den samme, uanset hvor mange gange samme arrangement gentages i løbet af madfestivalen. Laver du to
forskellige arrangementer under madfestivalen, koster det 2 x 1000 kr. excl. moms.
Arrangørerne lægger sine egne arrangementer ind på Destination Bornholms hjemmeside www.bornholm.
info/madfestival. Vi laver en guide til hvordan. Deltagerne kan benytte muligheden for at lægge betalingsarrangementer ind på Gaardens hjemmeside www.gaarden.nu . Vi laver en guide til hvordan.
Hvis det volder vanskeligheder, er der hjælp at hente.
Forberedende workshops og temaaftener
Som i 2018, er alle velkomne til at deltage i de forberedende workshops, temaaftener og studieture, som vi
arrangerer forud for festivalen. Det er gratis at deltage i de forberedende arrangementer, men sandwich og
drikkevarer betaler man selv for. Arrangementer bliver annonceret særskilt.
Sol over Gudhjem
Madfestivalen er lagt umiddelbart efter kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem d. 22. juni. Vi har en bod på
Gudhjem havn d. 22., hvor smagsprøver og teasere til madfestivalen er velkomne.
Er du interesseret, så kontakt Signe Folke på 24955925, eller Mikkel Bach-Jensen på 20302820.
Datoer i 2019
Torsdag d. 28. feb. kl. 15-19 Workshop, hvor du arbejder med dit eget festivalevent, og får inspiration.
Mandag d. 4. marts		
Tilmeldingsfrist for arrangementer
Tidspunkt tilgår senere
Deadline for at lægge arrangementer på Destinationens hjemmeside
Tirsdag d. 12. mar. kl. 15-19
Workshop, hvor du arbejder videre med dit eget festivalevent, og får mere 		
				inspiration
Tidspunkt tilgår senere
Temaarrangement om digital markedsføring, sociale medier, brug af billeder.
Lørdag den 1. jun.		
Studietur til ”Matrundan Østerlen”
Lørdag d. 22. jun.		
Sol over Gudhjem – Kokkekonkurrence
Søndag. d. 23.-27. jun.
Kulinarisk Ø – Bornholms Madfestival
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