Beste ondernemer,
In 2018 is Brabant dé ‘European region of Gastronomy’ en dat vieren we! Morgen gaat
het jaar officieel van start en op 1 april heeft ’s-Hertogenbosch de eerste
openingsactiviteiten.
Het gehele jaar vinden in ‘s-Hertogenbosch kleine en grotere evenementen plaats in het
kader van het ‘foodjaar’. Van tentoonstellingen in musea tot het innovatieve
datafoodfestival in oktober en van een regiomarkt met streekhapjes tot een
theaterspektakel met als thema ‘Samen Eten’.
Rondom de evenementen wordt een grootse campagne gestart met als doel om meer
bezoekers naar de stad te trekken, maar ook om de verbinding met de regio en de
agrifood sector te laten zien.
We kunnen dit jaar tot een succes maken door samen een brede invulling te geven aan
het programma en de stad in het teken van ‘Den Bosch celebrates food’ te zetten.
Organiseer je al een evenement of heb je interesse om aan te haken? We nodigen je van
harte uit om aanwezig te zijn op onze informatiebijeenkomst.
Graag vertellen we alles over onze invulling van ‘We are food’ op woensdag 14 maart
a.s. van 18.00 tot 19.30 in het pop-up restaurant Gast.
De ingang van GAST bevindt zich aan Burgemeester Loeffplein 70E (aan de kant van
Parkeergarage Tolbrug)
Het programma
1.

Inleiding themajaar ‘We are Food’

2.

De campagne voor ’s-Hertogenbosch door New Brand Activators.

3.

Programmering voor ‘Den Bosch celebrates Food’

4.

Publiciteit in binnen- en buitenland

5.

Tools voor ondernemers

6.

Samenwerken en aanhaken

Ben je erbij?
Meld je dan zo snel mogelijk aan via s.versteegen@s-hertogenbosch.nl.
Deel deze mail gerust met anderen! Iedereen die wil samenwerken rondom dit thema is
van harte welkom op de bijeenkomst.

Met vriendelijke groeten,

namens de werkgroep Den Bosch Celebrates Food
Sandra Versteegen
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