Njut av lokal matmarknad, livemusik och härligt mingel under Kungsbacka höstfest.
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Kungsbacka torg - mötesplats för
matproducenter och musik
Till helgen är det dags för höstfest i Kungsbackas innerstad! På lördagen blir
det lokal matmarknad på Kungsbacka torg och livemusik med Dunderhead
och Eva Eastwood.
Höstfesten är ett initiativ av Kungsbacka kommun och är möjlig att
genomföra tack vare finansiering från fastighetsägare i Kungsbacka och
Region Halland.

– Det känns fantastiskt roligt att sätta Kungsbacka på kartan och skapa en
mötesplats, på historisk handelsmark, i samarbete med Kungsbackas
producenter, säger Anna Frykman, utvecklare för besöksnäringen i
Kungsbacka.

– Tillsammans med Region Halland har vi skapat ett koncept kring skördetid
i Halland. Ett projekt som syftar till att lyfta fram det halländska skafferiet där
även LRF, signerat Halland och Hallands Matgille ingår, säger Anna Frykman.

Fler än 20 utställare från Kungsbacka
Då intresset och efterfrågan på närproducerat och lokal mat ökar är
höstfesten en satsning för att skapa en mötes- och handelsplats. Fler än 20
producenter och mathantverkare är på plats för att sälja och visar sina varor
under lördagens lokala matmarknad. En aktivitet i programmet är ett
kockbattle mellan två erkända lokala kockar på Torget. Maria Zihammou,
matjournalist i Göteborgs Postens tidning Två Dagar guidar och leder
matpratet från scenen.
Teatern presenterar höstens program
Kungsbacka Teater är glada att presentera bluegrassbandet Dunderhead och
rockabillydrottningen Eva Eastwood som spelar på lördagen.

– Här får vi får möjlighet att presentera vårt breda höstutbud och samtidigt
komma med generösa erbjudanden säger Per Hemberg som är producent på
Kungsbacka teater. För oss känns det roligt att vi gör det här tillsammans. Att
få knyta ihop lokal mat med bra musik tror vi är ett framgångskoncept för
höstfesten.
Som ett resultat av gott samarbete har arrangörerna och utställarna
tillsammans startat upp ett matnätverk i syfte att fortsätta utveckla
gårdsturismen i Kungsbacka.
– Det här tror vi kan bidra till att skapa en attraktiv stad och kommun och

skapar ett mervärde för våra invånare i Kungsbacka. Nu håller vi tummarna
för att det inte regnar och att vi får en fin dag med skön stämning på torget i
Kungsbacka, säger Anna Frykman.
Program i urval:
Fredag 14 september:
Mingla och inspireras i butikerna som har fina hösterbjudanden. Häng på våra
uteserveringar och restauranger och njut av den goda stämningen.
Kungsbacka Jazz & Bluesförening förgyller stämningen runt 18-tiden.
Lördag 15 september:
12.00-17.00 Lokal matmarknad
Här samlas dofter och smaker från gårdar och producenter kring Kungsbacka.
Du kan handla lokala produkter som nyskördade grönsaker, kött och
delikatesser. Vi hyllar pepparroten, maten och drycken. Lär dig mer om
njutning och kunskap och passion för mat på Kungsbacka torg. Flera av våra
utställare grillar smårätter av lokala råvaror.
- Miniscen med matprat från våra producenter
- Kockbattle – showkitchen med lokala råvaror
- Smaka, känn och upplev för stora och små
Kungsbacka Teater flyttar ut på torget och presenterar:
17.00 Dunderhead - Bluegrassband
18.00 Eva Eastwood & The Major Keys

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av
kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande
jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är
en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan
rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder
Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns
på Kungsbackas sigill redan 1584.
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