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��ÅRNES

Aurskog Sparebank 
har signert ny spon-
soravtale med Brød & 
Cirkus. For banken er 
det naturlig å bidra til 
dette lokale arrange-
mentet.

Jan Erik Hæhre
63 91 18 17 
janerik@raumnes.no

– Vi var med på sponsorsiden for 
første gang i fjor, og har nå 
signert ny avtale med festivalen, 
sier markedssjef Helene Enger 
Skjønnhaug og avdelingsleder 
Jostein Magnussen i Aurskog 
Sparebank.

De forteller at den nysignerte 
avtalen er for ett år.

– Men vi har en klar forme-
ning om at vi vil være med også i 
årene som kommer. Det er viktig 
for oss å bidra lokalt, og dette er 
blitt en veldig viktig festival for 
området, sier Skjønnhaug.

– Programmet i år høres veldig 
spennende ut, sier Magnussen 

etter å ha fått en foreløpig over-
sikt over hva den fjerde utgaven 
av Matfestivalen Brød & Cirkus 
skal tilby publikum i år.

– Viktig bidrag
Ola André Olsen i Matfestivalen 
konstaterer at sponsorbidragene 
er viktig for å bygge en attraktiv 
festival.

– Uten de faste sponsorene 
hadde vi ikke klart dette løftet, 
sier Olsen, og legger til at spare-
banken er en stor sponsor. Festi-
valen har også en del mindre 
sponsorer. Samlet bidrar sponso-
rene med mye penger.

– Dette viser at kommunen 
ikke står alene om arrange-
mentet, det er mange som bærer 
fram denne festivalen, sier Olsen.

– Et næringsarrangement
– Vi jobber nå for å få til et løft 
på næringsdelen av festivalen. I 
utgangspunktet er jo Matfesti-
valen et næringsarrangement, 
der matprodusentene møter 
sluttbrukerne. I tillegg er det et 
mål å skape innovasjon, sier Ola 
André Olsen.

Det blir nytt næringsseminar 
på årets festival, og Olsen sier de 
er i ferd med å sy sammen et fint 

program også til næringssemi-
naret, som arrangeres torsdag 
under Matfestivalen.

– Det geniale her er at vi 
klarer å kople landbruket 
sammen med det øvrige nærings-
livet i Nes, sier Ingar Andersen, 
leder i Nes landbrukslag.

Stolthet for yrket
Han sier han etter bare tre år 
med Brød & Cirkus allerede kan 
se effekter av festivalen.

– Bøndenes stolthet for sitt 
yrke har løftet seg med denne 

festivalen. Jeg har sett og følt en 
stor endring fra første året og til 
nå, sier Andersen.

Stor endring opplever de også 
på arrangementssiden. Utstil-
lerne blir ikke bare flere, de blir 
også flinkere og flinkere til å 
presentere seg og sine produkter.

Kortreist i vinden
– Vi opplever jo også at kortreist 
mat er stadig mer i vinden, sier 
Jostein Magnussen.

– Og vi opplever at det som var 
nisje for fem-seks år siden, er 

blitt mer konvensjonelt i dag, 
påpeker Ola André Olsen.

Han kan fortelle at pågangen 
av utstillere er større enn noen 
gang, og teltet er allerede fylt 
opp. Nå må de utvide kapasiteten 
i teltet.

– Det er også større mangfold 
blant utstillerne. Jeg opplever at 
Matfestivalen Brød & Cirkus 
begynner å få en posisjon, sier 
Olsen, og får støtte av Andersen. 
Arrangørene er altså i god rute til 
Brød & Cirkus, Romerikes matfes-
tival, i september.

Matfestivalen Brød & Cirkus

– Viktig for oss å bidra

SIGNERTE AVTALE: Brød & Cirkus og Aurskog Sparebank signerte ny samarbeidsavtale, fra v. Ingar Andersen, Nes Landbrukslag, Ola André Olsen, Nes kommune, Jostein  
Magnussen, avdelingsleder Aurskog Sparebank og Helene Enger Skjønnhaug, markedssjef Aurskog Sparebank. Foto: Jan Erik Hæhre

FJERDE GANG: Årets festival blir den jerde i rekken.

BRØD & CIRKUS

��Matfestivalen Brød & Cirkus ble 

arrangert for første gang i 2013. Fes-

tivalen skal arrangeres for jerde gang 

i september i år.

�� I år markedsfører festivalen seg 

som Romerikes matfestival, og mye 

av programmet er i følge ledelsen i 

ferd med å bli klart.

��Også på sponsorsiden opplever fes-

tivalen at de har blitt attraktive.

FESTIVAL


