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EAT YOUR CITY

KONFERENCE OM DEN SPISELIGE BY
18.-20. SEPTEMBER I KØBENHAVN
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KOM TIL KONFERENCE OM DEN SPISELIGE BY
I København spirer byhaver, altanhaver, gadehaver, taghaver
og endda havnehaver frem, alt imens bybierne sværmer
omkring os. Gulerødder, tomater og radiser klemmes ind i
selv de mindste afkroge af byen, og dette har skabt helt nye
fællesskaber på tværs af byens rum. Vi vil gerne bakke op om
de mange initiativer og inviterer derfor til konference om
den spiselige by.
På konferencen ”Eat your City” samler vi alle ildsjæle med
interesse for den spiselige by. Oplægsholdere fra både
den private og offentlige sektor, entusiaster, amatører
og professionelle vil give deres bud på hvordan byen kan
dyrkes, høstes og spises. Der vil være rig mulighed for at
blive inspireret, udveksle erfaringer og opleve Københavns
spirende grønne projekter.
PÅ KONFERENCEN KAN DU FORDYBE DIG I ET
AF TRE TEMAER:
• Byhaver og Bylandbrug
• Skolehaver
• Byhaver som social sammenhængskraft
HVEM KAN DELTAGE
Konferencen er åben for alle, uanset om du arbejder med
den spiselige by, professionelt eller frivilligt, har en have, eller
bare er nysgerrig omkring mulighederne i den spiselige by.

TID OG STED
Konferencen afholdes fra torsdag den 18. til lørdag den
20. september 2014 i KBH-Projects lokaler på Enghavevej
80-82 i København, og der vil være ekskursioner ud til
mange spændende steder i byen.
TILMELDING
Tilmeldingsgebyret er 200 kr. for studerende, 350 kr.
for borgere og 750 kr. for virksomheder og offentlige
organisationer. For de penge får du inspirerende oplæg,
ekskursioner, økologisk mad og drikke samt adgangsbillet
til Københavns Høstfest den 20. september.
Du kan købe din billet på billetto.dk/eatyourcity. Det vil
også være muligt at melde sig som frivillig på konferencen.
Læs mere om dette på hjemmesiden.
Følg med på www.eatyourcity.dk eller www.facebook.
com/EatYourCityConference, hvor programmet opdateres
løbende.
Konferencen arrangeres af Sundholmskvarterets Områdefornyelse og
Miljøpunkt Amager. Konferencen arrangeres med støtte fra Fonden for
økologisk landbrug, Københavns Kommune og KBH-projects.
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