25. maj 2013 på Islands Brygge

Havnens Høstfest på Bryggen
Urban farming bevægelsen er stukket til søs

Perspektiverne ved at starte produktion af fødevarer i storbyernes forladte havneområder er mange og potentialet er stort.
Derfor inviterer den nystiftede forening Maritime Nyttehaver til Havnens Høstfest 25. maj kl. 13 – 21:30 på Islands Brygge
(ved Kulturhuset) for at kaste lys på de mange muligheder. Du er inviteret til at tage forskud på glæderne på en dag fyldt med
god smag, historier og maritime oplevelser.
Borgermøde kl. 13:00-14:00 (gratis adgang)
Dagens første indslag er et åbent borgermøde, hvor et udvalg af politikere og eksperter belyser mulighederne og svarer på
spørgsmål. Mød bl.a. regionsrådsmedlem fra Region Hovedstaden Lise Rask, Teknik- og Miljøborgmester fra Københavns
Kommune Ayfer Baykal og formand for Danmarks Naturfredningsforening København Rune Kjærgaard Lange. Reservér
siddeplads ved at skrive til tobias@maritimenyttehaver.dk.
Smageoplevelser og maritime visioner kl. 14:00-17:30 (gratis adgang)
Østers, muslinger, multer og tang er de arter, som virker mest lovende for en kommende platform for akvakultur i havnen.
Kom forbi og hør om hvordan de forskellige arter kan dyrkes – og mød bl.a. Anders Selmer fra Fiskebaren, Jens Kjerulff fra
Dansk Skaldyrscenter og danmarksmester i østersåbning Simon Tønsager. Tag familien med, se udstyret til dyrkning og smag
jer igennem havnens spisekammer ved de 4 smage-stationer.
Høstfest kl. 18:00-21:30 (billet på www.billetto.dk/HH)
Dagen kulminerer med en 16-retters middag inklusiv naturvin fra Rosforth&Rosforth, som serveres med sød musik ved
langborde i et stort cirkustelt på havnefronten. Bag lækkerierne står økokok Jacob Molsen fra Landkøkkenet. Du kan læse
mere om Havnens Høstfest på www.maritimenyttehaver.dk, eller besøg Facebook, foreningen vil løbende opdaterer om
arrangementet.
Bedste hilsner
Foreningen Maritime Nyttehaver
Havnens Høstfest er en del af DIR-dage

Projektet gennemføreres med støtte fra EU og Fødevareministeriet. Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og EU inviterer i bæredygtigt fiskeri.

