
  

ÄR DU EN AV DE FRIVILLIGA SOM VILL ARBETA PÅ TERRA MADRE NORDIC  
1–3 SEPTEMBER 2022? 

 

Kan du se dig själv som volontär på årets matevenemang i Stockholm 2022? Då är Terra Madre Nordic rätt 
plats! Att bli volontär under Terra Madre Nordic är en garanti för spännande matrelaterade livsupplevelser. Vi 
tar med glädje emot volontärer både före och under eventet. Som volontär kan du arbeta med många 
spännande och varierande uppgifter. 
 

Terra Madre Nordic omges av en atmosfär av kreativitet och nordisk anda i kombination med gemenskap och 
kunnande. Tillsammans skapar vi den nordiska mötesplatsen för god, ren och rättvis mat för alla. 
 

Nedan hittar du några exempel på viktiga volontäruppgifter under evenemanget. 
Scheman, arbetsuppgifter och program kommer vi överens om senare. 
 

• Kommunikation – ta hand om sociala medier och annan information under dessa tre dagar.  

• Evenemangslokaler och aktiviteter – på varje plats behöver vi värdar att ta hand om och bistå för:  

•  Producenter på marknadsplatsen 

 Aktiviteter kring de mobila köken och eventutrymmena, t.ex. utomhusklassrummet  (Slow Food Youth   
 Network),  

• Danspaviljongen (Slow Fish), Workshoputrymmena med aktiviteter som provningar och mästarklasser,   
 huvudkonferensrummet på Stora Skuggans Värdshus där samtal, paneler och debatter kommer att äga   
 rum. 

• Matservering - assistera kockar, bagare och producenter etc. förbereda och sälja mat till besökarna. 

• Sekreterare för jurygrupperna för Nordic Artisan Food Awards – vill du ha en mycket speciell uppgift under 
torsdagen 1 september? Då är det här möjligheten att lära dig mycket mer om Nordic Artisan Food. 

• Invigningsmiddagen och aktiviteter som äger rum under kvällen den 1 september. 

• Logistikmarknadsplats och eventutrymmen – alla typer av uppgifter för att evenemanget ska fungera 
smidigt. 
 

Som volontär kommer du att ingå i gruppen värdar som tar hand om och hjälper våra deltagare och gäster samt 
håller utrymmen fräscha och attraktiva. Att vara en del av Terra Madre Nordic innebär framförallt att ha roligt 
samtidigt som du arbetar och bygger ditt framtida nordiska nätverk inom mat och gästfrihet! Tillsammans gör vi 
att alla känner sig välkomna genom att främja Slow Foods värden om god, ren och rättvis mat för alla! 
 

Intresserad? Tveka inte att kontakta oss för registrering och mer information. 
 
Läs mer om Terra Madre Nordic här https://slowfoodnordic.com/ 
Följ oss på Instagram och Facebook för regelbundna uppdateringar 
 

Kontakta: 
Projektledare Jannie Vestergaard    Volontärsamordnare Philip Linander  

Slow Food Norden     Slow Food Norden 

e-mail: terramadrenordic@gmail.com 

Tel. +45 2547 0986 

  e-mail: philip_linander@hotmail.com 

Tel. +46 73 368 6033 
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