
TORSDAG D. 2. JUNI

Tema: Fødevarer
Moderator: Jonatan Leer

Velkomst v. Martin Thim (NorthSide)

Fremtidens bæredygtige fødevarer – tang
Oplæg og dialog om havets bæredygtige ressource v. Lone 
Mouritsen m.fl.
Mød og smag på Wavy Wonders, Pure Algae, Seaman Chips 
og Nordisk Tang

Symposium om fremtidens plantebaserede produkter
Med fødevareminister Rasmus Prehn, Danish Crown, Naturli’ 
og Plant Mate

Fremtidens bæredygtige fødevarer – proteiner
Oplæg og dialog om insekter, kultiveret kød og bælgfrugter 
som fremtidens alternativer til konventionelle kødproteiner
Mød og smag på Plant Mate, Hey Planet, CleanPro og Pure 
Dansk
Musik fra Kølner Dom

14.30

14.55

16.00

17.00



FREDAG D. 3. JUNI

DISIE GRØNT SUMMIT x NorthSide
Moderator: Xenia Duffy

Debat om udvikling af grønt iværksætteri
Med Lasse Chor (Startup Aarhus), Anne Katrine Heje Larsen 
(DISIE), Ingeborg Steffensen (Green Survey), Frida Birk (Pillow 
Talks), Mads Bækgaard (Merry Berry), Katja Meyer (THE UPCYCL) 
og The Kitchen

Startup talks
Hør de lokale grønne iværksættere fortælle om deres 
iværksætterhistorier m. Mewalii, Green Survey, Pillow Talks, Merry 
Berry og REST Destilleri

Green Exhibition
Mød og netværk med iværksætterne og oplev deres bæredygtige 
løsninger 

Pause

The Kitchen Pitch-konkurrence

14.00

15.00

16.10

17.10

17.30



Tænkepause om at falde til ro i larmen - v. Iben Have og Ane 
Cortzen
Egentlig burde Iben Have, forfatter til Tænkepausen om ro, og 
tv-vært Ane Cortzen, slet ikke sige et ord i denne halve time. 
Men alt for meget ro har det med hurtigt at vække vores uro, for 
stilhed og stilstand minder os om, at alting har en ende. Også 
NorthSide. Heldigvis har festivalen inden da budt på alt fra Tessa til 
Tænkepauser, som både kan forvisse os om, at vi lever, og hjælpe 
os med at falde til ro, når alting larmer omkring os. 

Tænkepause om kødelige lyster - v. Jonatan Leer og Ane 
Cortzen
Tanken om fedtdryppende bøffer, saftige kyllingefileter og 
knasende sprødt bacon kan få munden til at løbe i vand på mange 
af os. Ikke mindst når musikken spiller, og baren er åben. Heldigvis 
kan Jonatan Leer, kødæder med samvittighedskvaler og forfatter 
til Tænkepausen om kød, minde os og tv-vært Ane Cortzen om, 
hvorfor det med god grund ikke er muligt at opdrive et eneste 
stykke kød her i Eskelunden.

Tænkepause med rumsnak - v. Svend Åge Madsen,
Ulrik Uggerhøj og Steen Hannestad
Svend Åge Madsen gør sig ikke i jordnære betragtninger. Det er nok 
derfor, at han har skrevet en Tænkepause om to ret verdensfjerne 
rumvæsner, der kalder sig Zero og Orez. Heldigvis har fysikerne 
Ulrik Uggerhøj og Steen Hannestad så godt styr på naturlovene i 
deres egne Tænkepauser om al tid og hele universet, at de godt kan 
tale både aarhusforfatteren par excellence og hans to nullerter ned 
på Eskelunden igen.

13.30

15.15

16.15

LØRDAG D. 4. JUNI

Tænkepauser – Aarhus Universitetsforlag x NorthSide


