
 

 

Ben je een goede fotograaf, schilder of keramist? Spreekt graan je aan? Doe dan mee met Slow 

Food Achterhoek en breng het Achterhoekse graan in beeld.  

De laatste tientallen jaren is graan grotendeels uit de Achterhoek verdwenen. Daarvoor kwam de 

teelt van mais en raaigras in de plaats. Dat heeft gezorgd voor een eenvormig landschap. Slow Food 

Achterhoek wil hierin verandering brengen. Graan moet terug. Niet alleen vanwege het landschap, 

maar vooral ook omdat we ervoor pleiten dat graan, bestemd voor de lokale productie van brood, 

koek, bier en whisky, weer in de eigen regio wordt geteeld. En dus ook niet meer van ver hoeft te 

komen. Beter voor het milieu. En dus ook voor onszelf. 

Dit jaar hebben we uitgeroepen tot de Achterhoekse Graandagen 2022. Vanaf juni vinden activiteiten 

plaats voor boeren, producenten, horeca en consumenten. We sluiten af met een bijeenkomst op 24 

oktober in de DRU in Ulft.  

We richten ons met onze activiteiten niet alleen op de keten van boer tot consument. Ook schilders 

en fotografen en andere kunstenaars nodigen we uit met het thema graan aan de slag te gaan. Voel 

je ervoor om daaraan mee te doen? Lees dan verder. 

- We nodigen schilders, fotografen en andere semi- en professionele kunstenaars uit om het 

thema graan in beeld te brengen. 

- Verschillende leden van Slow Food hebben prachtige graanvelden in de zomerperiode.  Wil je 

tips? Mail dan naar achterhoek@slowfood.nl.  

- Je kunt individueel of als (bestaande) groep meedoen.  

- Wij ondersteunen de werving voor een groepsactiviteit met publiciteit via Facebook, onze 

nieuwsbrief en enkele Achterhoekse media. 

- Heb je een goede foto van een geslaagd werk? Dan kunnen we die foto delen via onze 

kanalen, met je contactgegevens voor nadere informatie.  

- Er zijn geen kosten aan verbonden, maar ook geen verdiensten.  

Slow Food is een vereniging en werkt uitsluitend met vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten. 

Daarom vinden we het prettig als je ons via mail laat weten of je vragen hebt en mee wilt doen.  

Kijk voor meer info op www.slowfoodachterhoek.nl. Of stuur een mail aan 

achterhoek@slowfood.nl. Je vindt ons ook op Facebook en Instagram.  
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