Vejle har et stort opland i Europa
Verdens bedste madfotografer samles i Vejle til den internationale
FoodPhoto Festival i oktober. Arrangørerne fra Spanien faldt for Vejles
centrale placering, størrelse og atmosfære.
Af Anette Jorsal
Mad fylder mere og mere. Det står højt på prioriteringslisten hos mange borgere. Ikke kun i Danmark, men i
store dele af verden. Der tælles Michelin-stjerner overalt, og kokkene står i kø på tv-skærmene. Lækre
kogebøger fylder hylderne i boghandlen, og mængden af madbloggere vokser.
Derfor får fotograferne, der fotograferer råvarerne og de færdige retter, mere og mere at lave, og i de
senere år har de haft deres egen internationale festival FoodPhoto Festival.
De to første festivaler var placeret i Tarragona i Spanien, men den tredje festival finder sted i Vejle den 22.25. oktober i 2015.
Arrangørerne bor i Spanien, men havde blikket rettet mod nord, da de skulle finde en ny placering til den
internationale festival, der trækker omkring 500 deltagere fra hele Europa og store dele af verden,
heriblandt Nord- og Sydamerika, Israel og Rusland.

Danmark er trendsetter
Der var flere gode grunde til, at valget faldt på Danmark og dernæst Vejle.
-

-

Danmark er en trendsetter inden for gastronomi, og det er på alle måder et moderne land inden for
design, gastronomi og arkitektur, så det føles helt rigtigt, at vi har valgt Danmark, siger Manon
Straver, som er event manager for festivalen. Hun tilføjer:
Hvis man slår en cirkel rundet om Danmark, har man et meget større publikum – fra Sverige over
Tyskland til Holland. I Tarragona, hvor de to første festivaler var, er det halve af oplandet hav.

Det er også helt bevidst, at arrangørerne ikke har valgt København.
-

Hvis vi havde valgt en storby som Barcelona eller København, er der alt for meget til at distrahere
deltagerne end dét, som de egentlig er kommet for. Vi vil hellere selv holde deltagerne 100 procent
beskæftiget.

Vejle er overskuelig
Manon Straver fandt ikke selv Vejle. Det gjorde hun via Anita Hede fra Inspiring Denmark, som hun mødte
på en international messe for erhvervsturisme i Barcelona.

-

-

Vi valgte Vejle, fordi den har en størrelse, hvor det er muligt for folk at finde hinanden, og
festivalen handler meget om netværk mellem deltagerne. I Vejle er det inden for centrum muligt at
mødes på én af de hyggelige barer eller på én af restauranterne, og Spinderihallerne er også en
væsentlig grund til, at vi valgte Vejle. Stedet matcher vores festival rigtig godt.
Så det er kombinationen af en mindre by, et dejligt centrum, entusiastiske folk og Spinderihallerne,
som gør, at stedet passer perfekt til vores koncept, fortæller Manon Straver og tilføjer, at byen
også ligger godt ift. lufthavnene i Billund, København og Hamborg.

Festivalen vil gerne invitere byen og dens borgere med til festivalen, hvor det bl.a. bliver muligt at se en
udstilling med flotte fotos af råvarer, mad og højere gastronomi.
Deltagerne i festivalen kan dels høre om de sidste trends inden for fotografering af mad. De kan deltage i
konferencer, workshops og dyrke bestående eller nye netværk.
Og arrangørerne har allerede planlagt, at de to næste festivaler også skal foregå i Vejle – altså i 2017 og
2019.

FAKTA OM FOODPHOTO FESTIVAL
Hollandske Manon Straver er Event Manager for FoodPhoto Festival og den tyske madfotograf Günther
Beer, der oprindeligt tog initiativet til FoodPhoto Festival er nu direktør De er begge bosiddende i Spanien,
og de to første FoodPhoto Festivals foregik i Spanien.
FAKTA OM INSPIRING DENMARK
Inspiring Denmark er en non-profit organisation, der styrker erhvervsturisme i Region Syddanmark.
Organisationen hjælper forskere og erhvervspersoner med at vinde og planlægge internationale kongresser
og giver gratis rådgivning. Inspiring Denmark er støttet af Syddansk Vækstforum, EU, kommuner og
kommunale samarbejdsorganisationer samt erhvervet.

http://www.foodphotofestival.org/

