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• Hvordan kan et bæredygtigt fødevaresystem skabe 
sammenhængskraft mellem land og by?

• Hvorledes kan fødevaresystemer blive nøglen til en sundere pla-
net, mere social lighed, bæredygtig vækst og omdrejningspunktet 
for et godt liv for mennesker i byen og på landet?

• Hvilken rolle har byerne i forhold til at udvikle fremtidens 
bæredygtige fødevaresystem og hvad kan vi gøre for at lykkes 
med dette?

• Hvordan kan det bæredygtige fødevaresystem blive til 
morgendagens undervisning og fremtidens velfærdsløsninger i 
kommuner og byer?

Den første konference om byernes bæredygtige 
fødevaresystemer afholdes i København den 28. april 
2015. Konferencen udforsker byers rolle i bæredygtige 
fødevaresystemer og hvilke muligheder vi har for at 
udvikle et demokratisk fødevaresystem, der skaber 
sammenhængskraft mellem land og by til gavn og glæde 
for samfundet og planeten. Du kan bl.a. opleve Tim 
Lang, Emile Frison og en lang række danske, nordiske og 
internationale talere, der vil belyse fødevaresystemets 
potentialer fra en række nye vinkler:
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Kontakt &
programansvarlig

Emil Bruun Blauert, 
executive advisor, 
CHORA CONNECTION

M: emil@choraconnection.dk
W: www.choraconnection.dk

Programmet vil bestå af korte, energifyldte indspark og visioner fra 
talerstolen, der skal danne grundlag for en visionær dialog. Du vil 
som deltager blive involveret i at skabe input til et idekatalog over 
hvilke muligheder byerne har for at tage de første skridt mod et mere 
bæredygtigt fødevaresystem. Herunder kan du se et udsnit af de talere, 
der er bekræftede og du kan læse mere løbende på linket herunder:

• Tim Lang, Professor of Food Policy, City University London
• Emile Frison, Chair of the Int. Scientific Committee of the 
 Daniel and Nina Carasso Foundation
• Anne-Birgitte Agger, Direktør, Københavns Madhus
• Mads Randbøll Wolff, Direktør, CHORA CONNECTION
• Per Kølster, Formand for Økologisk Landsforening 
• Fia Gulliksson, Direktør, Jazzköket og Fødevareambassadør 
 i Jämtland

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med medborgerskab, inno-
vative velfærdsløsninger, undervisning, græsrødder, forandringsprocesser, 
madkultur, formidling, politikudvikling, omlægning, forvaltning i det offent-
lige eller staten inden for det tværfaglige omkring undervisning, sundhed 
og bæredygtighed.

Du kan tilmelde dig og læse mere om programmet her
 
Konferencen er et samarbejde mellem Hotel- og Restaurantskolen i 
København, CHORA CONNECTION og Københavns Madhus. Programmet 
for konferencen fremsendes til tilmeldte deltagere inden konferencen. 
Gennem hele dagen vil elever fra Hotel- og Restaurantskolen levere 
overraskende bud på fremtidens, bæredygtige mødeforplejning. Bemærk at 
første del af konferencen foregår på engelsk og anden del foregår på dansk.

Praktiske  
oplysninger

Program

Deltagergebyr
500 kroner.

Tid og sted 
28. april 2015, 9.00 - 16.00
Hotel- og Restaurantskolen
Vigerslev Allé 18, 
2500 Valby 
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