WORKSHOP
FØDEVARER, BÆREDYGTIGHED OG MADSPILD PÅ ROSKILDE FESTIVAL

2014, onsdag den 2. juli 10:30 – 15:30
Copenhagen Business School og Roskilde Festival
SU til Maria Wagner Reinhard senest den 6. juni 2014: mwr.ikl@cbs.dk

WORKSHOP
Copenhagen Business School og Roskilde Festival sætter i 2014 fokus på bæredygtige forretningsmodeller, som gavner både
virksomheden, samfundet og det omgivende miljø.
Vi vil derfor gerne invitere fødevareproducenter, detailhandlen, interesseorganisationer, offentlige myndigheder og andre interesserede
til en uformel workshop, hvor fødevarebranchens muligheder for at fremme bæredygtighed og reducere madspild vil blive diskuteret.

Workshoppen kommer til at foregå onsdag den 2. juli kl. 10.30-15.30 og kommer bl.a. til at indeholde følgende temaer og aktiviteter
(med forbehold for ændringer):
•
Introduktion ved professor (mso) og centerdirektør Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, Copenhagen Business School, Centre for
Corporate Social Responsibility (cbsCSR)
•
Selina Juul, vinder af Nordisk Råds Natur- og miljøpris og stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, giver en generel
introduktion til mulighederne og barriererne for at reducere madspild til fordel for virksomheder og miljøet.
•
Mikkel Sander, projektleder af Roskilde Festivals initiativ, Madudvikling, fortæller om organisationens arbejde med at fremme
bæredygtighed og reducere madspild.
•
Anne-Birgitte Agger, direktør for Københavns Madhus, deler ud af sine erfaringer med at fremme en sundere og mere bæredygtig
madkultur.
•
Madkulturen fortæller om deres arbejde, hvorefter deltagerne tager til Bycenter Øst på festivalpladsen og laver deres egen frokost
hos Roskilde Festival og Madkulturens aktive folkekøkken FoodJam (http://madkulturen.dk/servicemenu/projekter/foodjam/).
•
Besøg hos madboder som har arbejdet med optimering af driften og reduktion af madspild.
•
Rundvisning på udstilling om bæredygtige forretningsmodeller, udarbejdet specielt til Roskilde Festival.
Deltagelse er gratis, men deltagerantallet er begrænset (max. 35 personer). Interesserede bedes derfor kontakte Maria Wagner Reinhard
pr. mail på: mwr.ikl@cbs.dk senest d. 6. juni 2014. Deltagerne vil modtage endelig bekræftelse og praktisk information om workshoppen
umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Workshoppen er led i et igangværende samarbejde mellem Copenhagen Business School og Roskilde Festival (www.riotilroskilde.dk). For
mere information om arrangementet, kontakt venligst professor (mso)/centerdirektør Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen
(erp.ikl@cbs.dk), Copenhagen Business School Centre for Corporate Social Responsibility (cbsCSR).

