
DET HER ER DIN INVITATION TIL AT DELTAGE MED 
CREMEN AF DIN OSTEPRODUKTION, NÅR MEJE-
RIFORENINGEN OG OSTEKULTURKAMPAGNEN 
OST & KO FOR 3. GANG INVITERER TIL OSTEFESTI-
VAL I KØBENHAVN.

I år foregår Danmarks største festival for kva-
litetsoste i et telt ved Torvehallerne KBH midt i 
hovedstadens mylder, hvor vi håber på at kunne 
sælge 750 entrébilletter til osteglade københav-
nere.

Konceptet er enkelt: Vi inviterer alle landets 
osteproducenter til at sælge ost og uddele 
smagsprøver fra stande i en markedsformation i 
det opvarmede telt. Ost & ko står for al nødven-
dig infrastruktur, medarbejdere, mad og drikke, 
markedsføring og kommunikation og et afslut-
tende måltid til at fejre en forhåbentlig velover-
stået festival.

Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig i god 
tid, koordinere praktikken med Ost & kos 
festivalkoordinator, dukke op med dine bedste 
oste og en betalingsmetode - og så i øvrigt 
have en hyggelig dag i selskab med ligesindede 
ostenørder fra nær og fjern.

Vi håber, du vil være med!
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     — F E STIVALEN  FOR  
  ALLE  DANMARKS
        OSTERIER

HVORNÅR
Lørdag den 10. november 2018 kl. 10 til 18.30 
(opstilling fra kl. 8 + middag kl. 19-21)
 
HVOR 
Torvehallerne KBH, Israels Plads, København

ARRANGØR
Mejeriforeningen + Ost & ko

KONCEPT
Festivalmarkedsplads indendørs, præsentation 
+ salg fra borde + smagninger og foredrag i et 
separat telt

UDSTILLERE 
Vi håber på, at 24 ud af Danmarks pt. 35 aktive 
osteproducenter vil deltage

GÆSTER
3 x 250 billetter sælges til tre sessions
(kl. 10-12.30, 13-15.30 og 16-18.30). 75 af de 250 
til hver session sælges i døren

ENTRÉ
75 kr. + gebyr i forsalg og 100 kr. i døren. Sælges 
via Billetto.dk

læs videre på side 2 >>

INVITATION TIL



ØKONOMI
Det er gratis at udstille, og Ost & ko har mulighed 
for at godtgøre transportudgifter op til 1.000 kr. Se 
mere under tilmelding nedenfor.
  
SALG AF OST
Du er velkommen til at sælge dine produkter, så gæ-
sterne kan tage dem med hjem. Du er selv ansvarlig 
for at modtage betaling. 

SMAGSPRØVER
Vi synes, at smagsprøver skal være gratis, når gæ-
sterne har betalt for at komme ind. Betalingen er 
nødvendig for festivalens økonomi. Forhåbentlig 
tjener smagsprøverne sig hjem i markedsførings-
værdi og via ostesalg.

MIDDAG FOR OSTEMAGERE
Du og dine kolleger er inviteret til at deltage i den 
efterfølgende middag på festivalens regning. Den 
serveres kl. 19, når den sidste gæst er gået, og vi har 
ryddet op på markedspladsen. Middagen slutter kl. 
21. Der vil være alkohol. Vælg en chauffør!

TILMELDING
Senest mandag den 1. oktober 2018 til Jacob Dam-
gaard via jacob@damgaardworks.com. Anfør ven-
ligst navn på kontaktperson (dig), navnet på din 
virksomhed, e-mail-adresse, telefonnummer og en 
evt. hjemmesideadresse, og fortæl os, hvilke pro-
dukter du gerne vil udstille. Vi glæder os til at sma-
ge dem :) Skriv også, om du vil tage imod tilbuddet 
om godtgørelse af transport, og om du vil deltage i 
middagen.

PRAKTISK
Spørgsmål til praktik omkring aflæsning, parkering, 
stande, køl, vand, brød, strøm, frokost, skiltning, 
wifi, toiletter, belysning, affald etc. kan stilles til Ja-
cob Damgaard via jacob@damgaardworks.com el-
ler telefon 22 90 50 25.  

SPØRGSMÅL
Til festivalens formål, baggrund, indhold, koncept 
og kommunikation kan stilles til festivalchef Ras-
mus Holmgård via rasmus@ostogko.dk eller telefon 
26 29 21 26. Alle andre spørgsmål kan stilles til Jacob.

PARTNERE
Partnere på årets Cheese Copenhagen er Slow Food 
København, som leverer indhold til det separate 
scenetelts program af ostesmagninger og ostekul-
turelle foredrag og debatter. Og det er Foodpeop-
les nyeste brand indenfor økologisk håndværksbrød, 
Jalm&B, som bager til både festivalen og den efter-
følgende middag.

Vi glæder os til at se dig til november!

På vegne af Mejeriforeningen og Ost & ko

LARS WITT JENSEN
Marketingchef i Mejeriforeningen

RASMUS HOLMGÅRD
Festivalchef 
rasmus@ostogko.dk
26 29 21 26

JACOB DAMGAARD
Festivalkoordinator
jacob@damgaardworks.com
22 90 50 25
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