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www.streetdinners.org

Gademiddage er for at...
1

lære sine naboer at kende og fejre
den gade eller bydel man bor i.

2

lave mad sammen i lokale køkkener. Dvs. helst private køkkener i
private hjem, men man kan også tilføje
for eksempel stor-køkkener og grills.
3

spise sammen i byens offentlige
rum. Dvs. helst på mindre gader,
men også i parker, på pladser og fortove.
4

fortælle og dele historier om dagens anledning. Dvs. i dette tilfælde
om, hvad frihed og konflikter har betydet
og betyder for ens gade/bydel/naboskab.

Og denne guide er til for at gøre det
så nemt som muligt at arrangere en
gademiddag i din gade!

StreetDinners hjælper med...
1

en PR-kampagne for alle gademiddagene inkl. flyers og plakater.

2

en online platform, hvor gæster og
frivillige kan slutte sig til, og arrangørerne kan koordinere de frivillige.
3

billetsalg og uddeling af det aftalte
budget til arrangørerne. Dvs. at
man ikke hænger på regningen eller hele
gadens bankoverførsler.
4

fælles-indkøb eller -leje af bænke,
borde, dekorationer med videre så
det bliver billigst muligt at afholde en middag. Hvis du selv har alting, så skal du
selvfølgelig ikke leje noget...
5

en hotline, som du altid kan få fat i,
hvis du har spørgsmål + info-møder
for arrangører og frivillige + tilladelser +
talere + program-forslag + alt muligt, der
dukker op...men vi stopper den her.

Som arrangør(er) skal man...
1

promovere sin egen gademiddag
til naboer, gade, på facebook etc.

2

være tovholder på at finde frivillige
hjælpere og lokale køkkener.

3

kommunikere med de frivillige, så I
sammen har styr på, hvem der gør
hvad.

4

være den seje vært på selve dagen.

5

bidrage til at dokumentere dagen
og forløbet op til på sociale medier.

Det kræver noget at være arrangør,
så man skal nyde at have et par
bolde i luften og kunne li’ at med
tale med sine naboer og de lokale.

Tjekliste for Arrangører!
Udfyld blanketten for arrangører på
streetdinners.org. Det kræver, at du
beslutter hvor, hvornår, hvor mange
gæster og til hvilken pris, men du
kan ændre det igen senere!
Modtag mere info, flyers & plakater
og koordiner med os om detaljerne.
Spred ordet hos naboerne, lokale
organisationer og på sociale medier
Hvis muligt post billeder undervejs
på instagram med #streetdinners
og #kbh
Koordiner med frivillige og køkkener, når de melder sig til. Det kan du
gøre via hjemmesiden.
Bestil borde og bænke hos os, når
du har en idé om, hvor mange, der
kommer.
Lav en plan for dagen med opgaver og tidspunkter og del den med
de frivillige, så de kan hjælpe bedst.
Fordel penge til hvert køkkenhold,
så de får dækket mad-udgifterne.
Hav det sjovt og tag dig godt af
gæsterne og de mange hjælpere.

Roller til en gademiddag...
1

Arrangøren er så dig, der læser den
her guide om, hvad det er, men vi
anbefaler at være 2-3 arrangører, så
er det sjovere...

2

Køkken-værter stiller deres køkkener til rådighed for køkken-hold og
normalt er de også med på holdet.

3

Køkken-holdet står for at lave mad
til gademiddagen. Vi anbefaler, at
private køkkener laver mad til 20-30
gæster.

4

Det praktiske hold hjælper med at
stille borde og bænke op og rydde
op efterfølgende.

5

Derudover kan man have et tjenerhold, sponsorer, musikere, talere og
så videre. Vi hjælper gerne med at
søge efter folk eller med kontakter.

Og så en hel masse tips & tricks!
STØRRELSE
Vi anbefaler mellem 20 og 150 gæster hvis
man ikke har erfaring med større events.
LOKATION
Gader er oplagt, men det er bedst, hvis de
ikke skal spærres for trafik. Ellers er små
private veje, pladser og store fortove gode!
ØKONOMI
Vi har en vejledende pris mellem 50100 kroner og en rabat for børn, men du
bestemmer selv - også hvad der skal være
inklusiv i prisen udover mad. Skal folk have
egne tallerkner med? Vil du gerne servere
drikkevarer?
Forvent en udgift på 25-30 kroner til materialer. Og husk at frivillige spiser gratis med!
Man kan evt. også søge om støtte fra lokaludvalg eller be’ om sponsorater hos de
lokale butikker.
VEJR
Det bliver selvfølgelig solskin, men det er
smart at have en plan B. Enten en overdækning eller at være tæt på offentlige
bygninger, som I har en aftale om at kunne
låne, hvis det er stormvejr...

PROMOVERING
Personlige anbefalinger har altid været den
bedste promovering, så husk at få alle de
involverede til at sprede flyers hos venner
og familie. Derudover kontakter vi gerne de
lokale aviser med videre sammen med dig.
SOCIALE MEDIER
Vi har en fælles facebook-event for alle
gademiddagene, som du selvfølgelig skal
invitere alle til! Derudover så kan det være
en god idé at oprette din egen event, så
lokale kan dele og invitere deres venner.
Vi vil rigtig gerne have en samling historier
efterfølgende, så husk at fortæl alle, at de
kan bruge #streetdinners og #kbh!
MAD
Det er vigtigt at være skarp på start-tidspunktet, så maden ankommer frisk, når
gæsterne har fået muligheden for at sætte
sig. Afhængig af antal mennesker kan du
sætte mad-borde op, hvor et serveringshold skænker op (ingen selvbetjening dér)
eller sætte maden direkte på bordene.
Normalt får man den bedste mad, hvis man
lader holdene selv bestemme, hvad de laver, men husk vegetarer og så videre.
I kan selvfølgelig også koordinere en hel
menu sammen med jeres køkken-hold!

& DRIKKE
Du kan lade drikkevarer være inklusiv i
prisen på biletten, du kan lade folk medbringe deres egne ting og du kan stille en
bar op, som sælger drikkevarer. Alt det
blander vi os ikke i, så længe du bare
skriver det i beskrivelsen på hjemmesiden,
så gæsterne ved, hvad de kan forvente.
Men husk, at man skal have tilladelse til
at sælge alkohol! Det kan derfor være en
god idé at alliere sig med en lokal café, og
lade dem sælge alkohol. Måske deler de
indtægten, så der er penge til fantastiske
desserter, eller de kan lade jer låne glas,
tallerkener, bestik og måske endda en hel
opvaskemaskine!
PROGRAM
Vi udvikler dæk-servietter, som linker til
temaet og kan bruges til både samtale og
børne-leg. Derudover anbefaler vi, at man
finder en skål-taler. Det kan være en, der
har personligt kendskab til temaet,
arbejder med det eller en lokal berømthed.
Vi hjælper gerne med forslag og kontakter.
MATERIALER
Udover borde og bænke skal du også
bruge tallerkener og den slags. Du kan
leje det, få det doneret, låne det eller be’
folk tage deres eget med eller selvfølgelig
bruge pap. De sidste to gør opvasken nem.

TILLADELSER
Man skal bruge tilladelse fra kommunen og
politiet for at bruge offentlig grund til jeres
middag. Det er normalt ikke et problem og
vi hjælper selvfølgelig. Det er mere kompliceret, hvis man har brug for at afspærre
trafikken, så kontakt os hurtigst muligt, hvis
det er tilfældet. Hvis det er en privat vej,
skal I have tilladelse fra ejerforeningen.
I forhold til fødevarer vil middagene under
normale omstændigheder holde sig indenfor den såkaldte bagatelgrænse, som gør,
at tilladelser hertil ikke er påkrævet. Vi
sender dig en guide til sikker omgang med
fødevarer. Der kan være andre regler, hvis
man involverer caféer eller andre
professionelle.
Generelt sælger vi ikke føde- eller drikkevarer, men billetter til en lokal begivenhed,
hvor pengene bliver fordelt til de involverede frivilliges udgifter. Hvis man sælger
alkohol seperat, skal man selvfølgelig have
tilladelse til det.
GÆSTER & BILLETTER
Gæsterne modtager deres billet per email.
Du kan derudover altid downloade en
gæsteliste via hjemmesiden. Hvis der er
billetter til overs på dagen, så kan man evt.
sælge dem kontant. I det tilfælde får I en
kode, som skal bruges på hjemmesiden til
at registrere salget.

STREETDINNERS DANMARK
StreetDinners er et non-profit initiativ etableret og støttet af Bite Me Crew - et konceptuelt madlaboratorium, som arbejder
for en verden, hvor social og bæredygtig
mad på kreativ vis udfordrer verden til at
samarbejde.
Med indtægterne fra kommercielle aktiviteter forbundet til mad, som catering,
workshops og rådgivning finansierer
Bite Me Crew en del af udgifterne i forbindelse med StreetDinners.
Holdet bag StreetDinners består af ansatte i Bite Me Crew Denmark samt af folk i
den hollandske fond StreetDinners, som
er etableret i forbindelse med projektet.
I forbindelse med 3-5. maj arrangementet
er StreetDinners desuden støttet af Københavns Kommune.

KONTAKT INFO
Bite Me Crew Denmark ApS
Krausesvej 3, 2100 København
stine@streetdinners.org
+45 91 40 33 91
www.streetdinners.org
www.facebook.com/streetdinners

