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H.C. ANDERSEN FESTIVALS

21.-28. august 2022
En af Danmarks største kulturfestivaler

Velkommen til
H.C. Andersen Festivals 2022
H.C. Andersens univers er eventyrenes rum – der hvor fantasien, magien, mulighederne
og forundringen lever. I uge 34 folder eventyrene sig ud på nye måder, når H.C. Andersen
Festivals forvandler byrummet i Odense til et funklende hav af kulturoplevelser. Mere
end 500 aktiviteter venter – og alt kan ske!

Fem værdibegreber fra H.C. Andersens
univers er omdrejningspunktet for de
mange forskellige kulturoplevelser på
H.C. Andersen Festivals:

Der er noget for enhver - men ikke alt er for alle
Byens gader indtages af performere fra hele verden med forunderlig akrobatik, farvestrålende kostumer og sjove optrin. På byens indendørs scener kan du opleve nyskabende teaterforestillinger, tankevækkende fortællinger og visuelle koncertoplevelser.
Museer og gallerier slår dørene op til smukke og sanselige udstillinger og performances.
I Munke Mose overtager børnene styringen med det hele, når de i festivalens store og
farverige udendørs aftenshow udfordrer drømmenes mester, Ole Lukøje.

Det grænseoverskridende

Flere festivaler i én
Skæve jokes og gode grin er garanteret under HCA Comedy Festival. I Kongens Have og
på Amfiscenen er der traditionen tro festlig stemning med fede koncerter. Rundt på de
fynske godser og i Odense Koncerthus kan nogle af den klassiske musiks allerstørste
stjerner opleves som del af Carl Nielsen Festival – det nyeste medlem under paraplyen
H.C. Andersen Festivals.
Kom til Odense centrum og bliv en del af eventyret
I programmet her kan du gå på opdagelse og lade dig inspirere til festivalugen.
På www.hcafestivals.dk kan du sammensætte dit helt eget program, som du kan tage
med dig på din smartphone – eller du kan tage ind til byen og lade dig overraske.

Mangfoldighed på tværs af grænser

Mønsterbruddet
Muligheder for alle

Tingenes og teknologiens magi
Alt er muligt

Fællesskabets flertydighed
Ingen er nok i sig selv

Det magtfulde sprog
Kulturel og sproglig bevidsthed

Velkommen til H.C. Andersen Festivals 2022!

Følg festivalen
Du kan følge H.C. Andersen Festivals på de sociale medier
Facebook Instagram Snapchat Twitter #hcafestivals

Og du kan tilmelde dig festivalens nyhedsbrev på hcafestivals.dk

Se hele programmet
og køb billetter på
hcafestivals.dk
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En af Danmarks største kulturfestivaler
– støttet af erhvervslivet, båret af frivillighed
H.C. Andersen Festivals er en af Danmarks største kulturfestivaler og finder sted i Odense hvert
år i uge 34.
H.C. Andersen Festivals er en privat, non-profit
forening. Derfor er langt størstedelen af festivaloplevelserne gratis at deltage i. Det muliggøres af den uegennyttige støtte fra en stor kreds
af private og offentlige støtter og sponsorer.

Dertil er omkring 200 frivillige med til at gøre
festivalen mulig.
Programmet for H.C. Andersen Festivals opstår
i tæt samarbejde med fagpersoner fra kulturog uddannelsesinstitutioner samt de øvrige
festivaler i Odense. Festivalen hedder netop
H.C. Andersen Festivals med ”s” for at signalere
samarbejde med festivalerne:

Odense Blomsterfestival
Spoken Word Festival
HCA Comedy Festival
Gadefest Tour
Carl Nielsen Festival

Foto: Stefano Scheda

Foto: Diego Isquierdo Matias Tazza

SHOWS OG OPLEVELSER

HOOPELAÏ
Hoopelaï er en hvirvlende sød og romantisk komedie under åben himmel. Gå ikke
glip af din date, når denne fornemme
dame inviterer dig med ind i et univers
af spinnende hulahopringe og svimlende
bevægelser.

24/8 kl. 10:30-11:00 og 12:30-13:00
Entré Gratis.
Gråbrødre Plads

Festival
tur/retur 75,Læs mere på
fynbus.dk/
eventbillet

Den elskelige klovn Tony Fratello vender tilbage til H.C. Andersen Festivals med smil og
glæde til alle. Med Tony Fratello kan alt ske!
Han har nemlig kun ét eneste mål: at vække
vores latter, så vi kan mærke fornøjelsen og
friheden ved bare at grine.

23/8 kl. 13:30-14:00 og 15:30-16.00
Gråbrødre Plads 24/8 kl. 14:30-

15:00 og 16:30-17:00 Gråbrødre
Plads 25/8 kl. 14:30-15:00 og 16:3017:00 Gråbrødre Plads 26/8 kl.
10:30-11:00 og 12:30-13:00 Gråbrødre Plads 27/8 kl. 11:00-11:30 og 13:0013:30 Flakhaven 28/8 kl. 11:00-11:30
og 13:00-13:30 Flakhaven
Entré Gratis.

Foto: Carolina Block

22/8 kl. 12:30-13:00 og 14:30-15:00
23/8 kl. 10:30-11:00 og 12:30-13:00

STREET CLOWN

FRANCISCO OBREGON: SOPHIA

MANOAMANO: NOSO3

Francisco og Sophia mødtes på en regnfuld
eftermiddag i Santiago de Chile. Det var
kærlighed ved første blik.

Sæt tankerne fri og oplev det drømmeagtige
univers, som de dygtige akrobater manoAmano inviterer os med ind i. Her undslipper
ting og kroppe på magisk vis tyngdekraften.
Midt i den latter, som manoAmano fremkalder, opstår et mystisk væsen. Kom med
og lad dig imponere af akrobatikkens og
fantasiens kraft!

Begge kan de lide at danse og griber enhver
mulighed for at gøre det. Sophia er en særlig kvinde. Attraktiv, men også selvoptaget
og flirtende. Fransisco tilbeder hende og er
altid optaget af at få hende til at elske kun

ham. Oplev hans hjerteskærende dans med
Sophia med de store øjne.

22/8 kl. 16:00-16:30 og 18:00-18:30
23/8 kl. 15:00-15:30 og 17:00-17:30
24/8 kl. 11:00-11:30 og 13:00-13:30
Entré Gratis.
Flakhaven

22/8 kl. 15:00-15:30 og 17:00-17:30
23/8 kl. 11:00-11:30 og 13:00-13:30
24/8 kl. 16:00-16:30 og 18:00-18:30
25/8 kl. 15:00-15:30 og 17:00-17:30
Entré Gratis.
Flakhaven

SNEDRONNINGEN I BRANDTS
KLÆDEFABRIK
I uge 34 forvandles området omkring Brandts
Klædefabrik til Snedronningens rige. Et
magisk vinterrige folder sig ud og indtages
af den største queen af dem alle: Miss OTB.
Miss OTB er muligvis verdens højeste drag
queen med sine 2 meter, 21 cm. høje hæle og
store parykker. I festivalugen inviterer hun til
det vildeste bingo show og viser sit ekstravagante kostume frem i parade gennem byen
sammen med Nattens Dronning. Alle kan
være med i paraden, som starter på Fisketorvet og ender i Farvergården til bingo.
SNEDRONNINGENS RIGE

SNEDRONNINGENS PARADE

24/8 kl. 17:30-18:15 26/8 kl. 14:0014:45 27/8 kl. 12:00-12:45
Entré Gratis.
Gader og stræder. Startpunkt: Fisketorvet

Se hele
programmet og
book billetter på
hcafestivals.dk

SNEDRONNINGENS DRAG BINGO

24/8 kl. 18:30-19:15 og 19:30-20:15
26/8 kl. 15:00-15:45 og 16:00-16:45
27/8 kl. 13:00-13:45 og 14:00-14:45
Entré Gratis.
Farvergården

22/8-27/8 Hele døgnet
Entré Gratis.
Brandts Klædefabrik
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Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Fri entré til arrangementer medmindre andet er nævnt. D: Dør F: Forsalg B: Barn U: Ung S: Studerende V: Voksen PWYW: Pay What You Want – betal hvad du vil

Foto: Battle Royal Studios

SHOWS OG OPLEVELSER

PARAPLYHUSET - THE HOUSE OF WONDERS
Hvad sker der mon, når et par kreative børn
overtager styringen med showet? Det finder
vi ud af ved det store udendørs aftenshow på
årets H.C. Andersen Festivals.

Showet skabes til festivalen af Battle Royal
Studios og støttes af Orifarm, Sydbank Fonden, Albani Fonden og TASFO selskaberne.
Bemærk: Det anbefales at benytte indgangene
til Munke Mose via henholdsvis Klaregade/
Hunderupvej, Munke Mose Allé og Jatvej/
Langelinie.

25/8 kl. 22:00-22:25 og 23:15-23:40
26/8 kl. 22:00-22:25 og 23:15-23:40
27/8 kl. 22:00-22:25 og 23:15-23:40
Entré Gratis.
Munke Mose

Foto: JC Chaudy

Har du nogensinde haft fornemmelsen af, at
børnene altid er ét skridt foran? Så kom og
støt Ole Lukøje, når han prøver at tale fornuft
til nogle meget vedholdende drenge og piger.

De har overhovedet ikke lyst til at passe deres
sengetider og bruger alle deres mest kreative
påfund for at overvinde drømmenes herre.
Det, der starter som en godnathistorie, udvikler sig snart til et ragnarok, når børnene får
overtaget. Nu er det deres tur til at fortælle
historier – og de bliver fortalt højt, sjovt og
ekstremt farverigt!

AMOR

Et par står i en ring. Efter mange års
ægteskab er ømhed efterhånden blevet
til ondskabsfuldhed. Selv det mindste
kan antænde situationen – og det er lige
præcis det, det sker. Alle hverdagstingene er pludselig centrum i en uforudsigelig kamp, hvor flammer, røg og
farverige gnister forvandler en alt for
velkendt situation til et sandt fyrværkeri.
Compagnie Bilbobassos show er en
komedie, en kamp og en duel. Det er
ambivalent, skørt, legende, vildt og sejt.

24/8-27/8 kl. 22:00-22:30 og
23:30-00:00
Entré Gratis.
Albani Torv

Shows og oplevelser s. 4-7

Teater og dans s. 8-9

Fortælling og foredrag s. 16

Comedy s. 17

Musik s. 10-13

Kunst og kultur s. 18-19

DEN EVENTYRLIGE HAVE
Odense Blomsterfestival sender en
eventyrlig hilsen med ind i uge 34 som
en blomstrende lysoplevelse. Med inspiration fra H.C. Andersens eventyr Den
Lille Idas Blomster lyser fire projektioner festivalen op i de sene aftentimer.
Her kan du opleve, hvordan de smukke
blomster folder sig ud og danser sig
gennem natten til deres magiske bal.

18/8-28/8 kl. 21:30-00:00
Entré Gratis.
Områderne omkring Flakhaven

Spoken Word Festival s. 14-15
Aktiviteter for børn s. 20-21
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SHOWS OG OPLEVELSER
EITIS MAGIA: POR
EL MOMENTO
Flyvende kort, knapper, der forsvinder,
tørklæder, der skifter farver, bolde, der
pludselig forandrer sig og hatte på rejse.
Tryllekunstneren Eitis Magia forvandler alt,
hvad han har i hænderne!
Eitis er både nysgerrig, skarpsindig og
tålmodig – men også hektisk, elastisk og
meget aktiv! Få stimuleret både fantasien
og lattermusklerne, når han folder sig ud i
gaderne med sit one-man show.

22/8 kl. 11:30-12:00 og 13:30-14:00
Konen med Æggene - Kongensgade
23/8 kl. 12:30-13:00
Konen med Æggene - Kongensgade
25/8 kl. 10:30-11:00 og 12:30-13:00
Gråbrødre Plads
26/8 kl. 14:30-15:00 og 16:30-17:00
Gråbrødre Plads
Entré Gratis.

MONA CIRCO

På en ethjulet cykel og udstyret med en
pisk er Mona Circo klar til at underholde i
Odense.
Med massser af humor, en lille smule klodsethed og nogle ret imponerende færdigheder tager Mona publikum med på en rejse
fuld af latter. Når pisken smælder, stopper
alt et øjeblik - for derefter at fortsætte med
fuld energi!

26/8 kl. 15:00-15:30 og 17:00-17:30
27/8 kl. 10:00-10:30 og 12:00-12:30
28/8 kl. 14:00-14:30 og 16:00-16:30
Entré Gratis.
Flakhaven

QUEEN OF HEARTS
& AQUA
Foto: California Muresan

Mærk festivalstemningen sprede sig i Odenses gader og stræder, hvor du i uge 34 kan
møde stylteartisterne Queen of Hearts –
Hjerter Dame – og Aqua – Vand.
De promenerer igennem gaderne i deres
iøjnefaldende og elegante kostumer, som
næsten ikke kan undgå at imponere.

22/8 kl. 14:15-15:00 og 16:15-17:00
23/8 kl. 15:15-16:00 og 17:15-18:00
24/8 kl. 10:15-11:00 og 12:15-13:00
25/8 kl. 13:00-13:45 og 14:15-15:00
Entré Gratis.
Gader og stræder

CRONOPIA CONTORSIONES
En farverig, festlig og imponerende gadeperformance, hvor det umulige bliver
muligt.
Med møje og besvær opdager Cronopia sine
vilde evner, som kan få de fleste til at tabe
underkæben. Med akrobatiske stunts og de
mærkeligste måder at bøje og vikle kroppen
underholder hun hele familien.

Og bliv ikke overrasket, hvis du selv bliver
inviteret til at tage del i forestillingen!

24/8 kl. 10:00-10:25 og 12:00-12:25
25/8 kl. 16:00-16:25 og 18:00-18:25
26/8 kl. 11:00-11:25 og 13:00-13:25
27/8 kl. 14:00-14:25 og 16:00-16:25
28/8 kl. 10:00-10:25 og 12:00-12:25
Entré Gratis.
Flakhaven

SOL & NATURE
Oplev de to kæmpe figurer, der fortryller
byen med solskin og glæde i uge 34, når
Sol & Nature indtager midtbyens gader og
stræder på stylter.
Følg de farvestrålende figurer på deres
tur igennem byen - eller mød dem blot på
din vej, når du går på opdagelse i de mange overraskelser, der venter i uge 34.

22/8 kl. 15:15-16:00 og 17:15-18:00
23/8 kl. 10:15-11:00 og 11:45-12:30
24/8 kl. 14:30-15:15 og 16:45-17:30
25/8 kl. 10:00-10:45 og 11:15-12:00
Entré Gratis.
Gader og stræder

Der tages
forbehold for
trykfejl og
ændringer.
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ROCOCÓ
Duoen Ciá. Rampante inviterer festivalgæsterne med ind i et humoristisk univers af
mangfoldige personligheder og forhold.
Gennem humor, cirkus, objektmanipulation og andre teaterteknikker skaber de
to artister en hel række af overraskende
personligheder.
Gå ikke glip af denne hyldest til cirkus-

artisten og viljen til altid at få tingene til at
ske – the show always goes on!

22/8 kl. 12:00-12:30 og 14:00-14:30
23/8 kl. 16:00-16:30 og 18:00-18:30
24/8 kl. 15:00-15:30 og 17:00-17:30
25/8 kl. 12:00-12:30 og 14:00-14:30
Entré Gratis.
Flakhaven

Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Fri entré til arrangementer medmindre andet er nævnt. D: Dør F: Forsalg B: Barn U: Ung S: Studerende V: Voksen PWYW: Pay What You Want – betal hvad du vil

SHOWS OG OPLEVELSER
TIME
TRAVELLERS

Foto: Tjitske Sluis

I Odenses gader kan du i uge 34 møde Time
Travellers – tidsrejsende fra en steampunkverden, der er fyldt med fascinerende
dampmaskiner, tandhjul og urværker.
Med frækhed og charme indtager de
gaderne, inden de rejser videre til andre
fantastiske verdener.
Artisterne kommer fra Stelzen-Art, der er
et af verdens største og mest velkendte
stylteperformance-kompagnier, der turnerer i hele verden.

GOLDEN TREES

24/8 kl. 12:45-13:15, 14:00-14:30
og 16:15-16:45 25/8 kl. 15:30-16:00,
17:30-18:00 og 18:30-19:00 26/8 kl.
16:00-16:30, 17:45-18:15 og 18:4519:15
Entré Gratis.
Gader og stræder

Nyd et fortryllende optrin, når du går
gennem byens gader, hvor du kan møde de
elegante gyldne træer og Frøken Aurélie.
De smukke væsner bevæger sig elegant
igennem byens gader på høje stylter og
iført imponerende art nouveau-inspirerede
kostumer. Sammen med de gyldne træer
kan du møde den strålende Frøken Aurélie,
der gennem sit forstørrelsesglas obser-

verer vores verden. Nu og da opfører hun
dansetrin mellem de gyldne træer.

26/8 kl. 11:45-12:15, 13:30-14:00
og 15:30-16:00 27/8 kl. 15:00-15:30,
16:30-17:00 og 18:00-18:30 28/8 kl.
11:30-12:00, 13:30-14:00 og 15:3016:00
Entré Gratis.
Gader og stræder

Foto: Sandra Hofmann photo & The Show Globe Ltd

UD AF EN
TANGENT
Oplev en poetisk gadeteaterforestilling
med dukker og sang fremført fra et omvandrende klaver. Mød hunden hvis hjerte
er gået i tusind stykker, den generte jyde og
en hidsig operadiva. Klaveret har en sang til
alle - om livet går op eller ned!

21/8-22/8 kl. 10:30-11:00 og 13:0013:30
Entré Gratis.
Sortebrødre Torv

THE ENCHANTED FLOWER GLOBE
Inde i et magisk og unikt mikromiljø bor den
mystiske blomsternymfe.

Foto: Jesper Hasseltoft

Planlæg dit
program på
hcafestivals.dk

Du kan se nymfens magiske, lille verden
fyldt med sommerfugle og charme, når
hun glad møder festivalgæsterne på sin
vej. Omkring hende trives blomster og små
væsner – og hvis du trykker på den store
knap på globen, kan du opleve en smuk
overraskelse.

SNEDRONNINGEN

TING - ET LIFESIZE
BRÆTSPIL

Mød den fortryllende smukke Snedronning i
Odense. Smuk og forførende i sin sneklædte
kappe betræder hun byens gader og hilser
på festivalgæsterne, når den eventyrlige
stemning spreder sig i Odense i uge 34.

TING er en forestilling og et life-size
brætspil i én. Invitér vennerne med, tag
et par høretelefoner på og gå ind i
genstandenes univers.

22/8-24/8 kl. 12:30-13:15 25/8 kl.
16:00-16:45 26/8 kl. 12:30-13:15
Entré Gratis.
Foran Odeon

På et bord på 100 kvadratmeter møder du
og 11 andre spillere 100 gule genbrugsobjekter. Her præsenterer “stemmen“
et sæt udfordringer. Du bliver en aktiv
deltager på brættet; vær klar til at samle,
forhandle og tage stilling!

Musikken bliver afspillet gennem de høretelefoner, du får udleveret. Festen er således
kun for jer med lyden i ørene. Det skaber
en helt særlig oplevelse og sikrer jeres helt
egen fest ude i det fri.  

A
L
T
KAN SKE
I UGE 34

TING er en filosofisk og legende platform,
der udforsker menneskelige relationer
med objekter. Hvilke ting vil vi bevare for
enhver pris, og hvem har magten til at
beslutte det?

SILENT DISCO
Gør gaden til dit dansegulv og vær med i
Silent Disco-optoget!

21/8 kl. 12:00-12:30 og 13:30-14:00
22/8 kl. 13:30-14:00, 14:30-15:00
og 16:30-17:00 23/8 kl. 14:00-14:30,
15:30-16:00 og 17:30-18:00 24/8 kl.
12:30-13:00, 14:00-14:30 og 15:3016:00
Entré Gratis.
Platanpladsen

Festen starter foran Kongensgade 40. Herefter danser optoget sig gennem gågaden i
to timer med flere stoppesteder undervejs,
hvor I kan hoppe til og fra, som I har lyst.

27/8 kl. 10:00-11:00, 11:15-12:15,
12:30-13:30, 14:15-15:15, 15:30-16:30
og 17:00-18:00
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Platanpladsen

25/8-27/8 kl. 20:00-22:00
Entré Gratis.
Startpunkt: Kongensgade 40

Shows og oplevelser s. 4-7

Teater og dans s. 8-9

Fortælling og foredrag s. 16

Comedy s. 17

Musik s. 10-13

Kunst og kultur s. 18-19

Spoken Word Festival s. 14-15
Aktiviteter for børn s. 20-21
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TEATER OG DANS
HAVFOLKET

Norden er fyldt med folkelige forestillinger
om et magisk liv under havets overflade.
Også i inuit-sagnet om sælfolket, der engang har været mennesker, men som i dag
lever som sæler i havet. Kun ved fuldmånenat bliver de igen til mennesker, stiger op
af havet, lægger deres sælskind og danser
på klipperne. Lige som H.C. Andersens lille
havfrue længes smerteligt efter at blive
til menneske og komme op og leve over
havoverfladen, så længes sælpigen efter at
komme tilbage ned under havet.
En gribende fortælling om at holde fast i
sig selv og ikke lade andre stjæle ens identitet. Fortælleteater med balladesans - med
Anette Wilhjelm Jahn,

24/8 kl. 19:00-20:00
Entré Gratis. Billetreservation anbefales.
Odense Domkirke
Foto:Kim Wendt

Se hele
programmet og
book billetter på
hcafestivals.dk

FISHTAIL
– ET DUKKETEATRALSK
OPRØR!

Foto: Anders Nydam

Skal man forvandle sig til ideen om et menneske, for at opnå kærligheden? Fishtail er
non-binært ungdomsteater af AniMaNi, der
kombinerer poesi, dukker og moderne dans,
dertil nyskrevne tekster af forfatteren
Bjørn Rasmussen. Med afsæt i H.C. Andersens eventyr Den lille Havfrue vil forestillingen dykke ned i den personlige forvandlings
fortælling - om den ensomhed, der opstår,
når man ikke bliver set, som den man er.

26/8 kl. 18:00-19:00 27/8 kl. 13:0014:00 og 16:00-17:00
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Teater Momentum
I samarbejde med H.C. Andersen Fonden.

CASA/HOME

Som den store kriger Ulysses i græsk
mytologi og hans lange, eventyrlige og besværlige rejse hjem vil skuespiller Andrea
Albernaz fortælle historierne om de huse,
steder og mennesker, hun har mødt på sin
vej. Den røde tråd er hendes minder – nogle
gange forvirrede, nogle gange i uorden.
I sit kunstneriske udtryk er forestillingen en
kombination af objektteater, storytelling
og teater – hvor ting er historiernes hovedpersoner og kolliderer med uvirkelige
dimensioner. Gennem et drømmende sprog
leger forestillingen med opfattelsen af
tilskueren – og inviterer gennem tingenes
poesi tilskueren til selv at drømme.

Foto: Yourphotostory.dk

Bemærk: På engelsk.

8

23/8-25/8 kl. 18:00-18:50
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Teater Momentum

Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Fri entré til arrangementer medmindre andet er nævnt. D: Dør F: Forsalg B: Barn U: Ung S: Studerende V: Voksen PWYW: Pay What You Want – betal hvad du vil

TEATER OG DANS
ALT.ANDET.
END.
ANDERSEN!

Du kender den om havfruen. Den om tinsoldaten. Om kejseren, Klaus’erne og alle
de andre. Du kender dem til hudløshed,
og du orker ikke mere. Men hvad med alle
de eventyr H.C. Andersen aldrig fik skrevet? Hvad med alle de skæve skæbner,
der rumsterede i fantasien, men aldrig
blev til folkefortællinger?
I en blanding af “choose-your-own-adventure” og direkte teaterdemokrati
tager Alt.Andet.End.Andersen! dig på
en dimensionsvandring i et multivers af
alternative eventyr. Hver aften får det
faste hold af skuespillere besøg af en
gæstestjerne, som aldrig har set manuskriptet før - og hver gang stjernen står
foran et valg, er det publikum, der afgør,
hvordan historien udfolder sig.
I modsætning til de klassiske fortællinger, er der ingen, der kan forudse, hvor
historien vil ende. Én ting er dog sikker:
det her eventyr har du aldrig set før.

Se dagens
r på
gæsteskuespille
dk
s.
al
tiv
es
hcaf

Forestillingen er et særligt samarbejde
mellem Teater Momentum, H.C. Andersen Festivals og H.C. Andersens Hus.
Støttet af Statens Kunstfond, AP Møller
Fonden og Knud Højgaards Fond.

22/8-23/8 kl. 20:00-21:30
24/8 kl. 16:00-17:30 og 20:00-21:30
25/8-27/8 kl. 20:00-21:30
Entré V: 200 kr. U: 110 kr. + gebyr
Teater Momentum

SKELETON
FLOWER

Unik forestilling af Seattle-baserede Degenerate Art Ensemble, som er specialiserede
i at skabe live performances med inspiration fra punk, tegneserier, film, protester,
mareridt og eventyr.
Skeleton Flower er en semi-autobiografisk
udforskning af Haruko Crow Nishimuras
kampe omkring identitet, depression, barndomstraumer og vækkelse af personlig
kraft. Emner, der behandles med humor og
vild fantasi - som når familien fremstilles
som monstre taget ud af Godzilla-filmene.
Nishimuras kamp følges gennem tre eventyr fra hendes barndom: De Røde Sko og De
Vilde Svaner af H.C. Andersen og Fitchers
Fugl af Brdr. Grimm.

21/8 kl. 13:00-14:10 og 20:00-21:10
22/8 kl. 18:00-19:10
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Teater Momentum

Shows og oplevelser s. 4-7

Teater og dans s. 8-9

Fortælling og foredrag s. 16

Comedy s. 17

Musik s. 10-13

Kunst og kultur s. 18-19

Spoken Word Festival s. 14-15
Aktiviteter for børn s. 20-21
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MUSIK
X

ODENSE
GRATIS GADEFEST

24/8 Musikmageri 16:00

& friends

Foto: Petra Kleis

23/8 Signe Svendsen 21:10
og Solsort 19:30

TORSDAG
25. AUGUST
AMFIPLADSEN

GRATIS

St

I samarbejde med

KONCERTER PÅ
TILMELD DIG PÅ GADEFEST.DK
AMFISCENEN
26/8 Pil 21:00 og
Ericka Jane 22:45

Oplev en hel række af lækre popkoncerter
gratis på Amfiscenen. Her indtager nogle af
landets mest spændende og aktuelle kunstnere scenen i løbet af ugen, hvor du også
kan opleve lokale talenter.

27/8 Iris Gold 22:30 og Kalaset 21:00

LIVE LOOPING
SHOW

VI ELSKER
90'ERNE
VI ELSKER 90’erne vender tilbage til Kgs.
Have i Odense med den bedste, skøreste og
vildeste fest på Danmarks største dansegulv. Så find partyhumør, dansesko og dit
neonfarvede tøj frem, tilsæt knæklys, og
lad os sammen hylde musikken og alt, hvad
det gyldne årti har givet os!

Tingenes og teknologiens magi vækkes i et
fascinerende show af lyd.
Her kan du lytte til et mix af elektroniske
musikstilarter skabt med unikke lyde fra
forskellige objekter, du kender fra hverdagen.

Det bliver tretten timer spækket med dansemusikalsk nostalgi fra de største danske og
internationale artister fra 90’erne samt de
bedste fra 00’erne.

Gennem teknikken live looping skaber GLUU
musik fuld af farver og lyde, du aldrig har
hørt før.

HCA I DE VARME
LANDE
Gå efter lyden og find calypso fra 1800-tallet lige der, hvor vejen slår en bugt.
Musikerne Tine K. Skau & Kai Stensgaard
har shaket en musikalsk cocktail, der tager
H.C. Andersens tid og melodier med på
palmestranden!

Foto: Anna Skau Høyer

Nyd de varme rytmer i byens gader under
H.C. Andersen Festivals.
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23/8 kl. 13:30-14:00, 14:30-15:00
og 16:30-17:00 24/8 kl. 11:30-12:00 og
13:30-14:00
Entré Gratis.
Kongensgade - Konen med æggene

Foto: GLUU

27/8 kl. 11:00-00:00
Entré: Fra 679 kr. + gebyr
Kongens Have

ALSANG I KIRKEN
Start dagen med fællessang og mærk
fællesskabet ved at synge sammen.
Ved Sankt Hans Kirke foregår fællessangen under åben himmel med band og
sange fra Højskolesangbogen.
I Gråbrødre Klosterkirke synges sange
fra salmebogen og Højskolesangbogen
med klavermusik fra H.C. Andersens tid
og reflekterende ord fra præsten.

24/8 kl. 10:30-12:00
Entré Gratis.
Sankt Hans Plads

23/8-24/8 kl. 16:30-17:10
Entré Gratis.
Eventyrhaven - Café Siesta

FOLKEMUSIK OG
DANS
Deltag i en hyggelig eftermiddag i Eventyrhaven med folkedans og musik.
Her inviterer Folkemusiklauget Fynboerne til folkedans som på H.C. Andersens
tid.
Kom og dans med - eller nyd blot musikken og den gode stemning i parken.

21/8 kl. 12:00-14:00
Entré Gratis.
Eventyrhaven - Café Siesta

26/8 kl. 09:15-10:15
Entré Gratis.
Gråbrødre Klosterkirke

Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Fri entré til arrangementer medmindre andet er nævnt. D: Dør F: Forsalg B: Barn U: Ung S: Studerende V: Voksen PWYW: Pay What You Want – betal hvad du vil

#HCAFESTIVALS

MUSIK

PRIS FRA KR.

269,-

Med støtte fra

+ GEBYR

SANGE FRA
HJERTET

H.C. Andersen Festivals åbnes med en
hyldest til kærligheden og eventyret, når
Odense Symfoniorkester spiller sammen
med en perlerække af de mest markante
danske solister: Anne Linnet - Tim Christensen - Pernille Rosendahl - Hjalmer og
Barbara Moleko. Ghita Nørby læser uddrag
af et af Andersens eventyr, akkompagneret
af Michala Petri. Hele bukketten bindes
sammen med et humoristisk bånd af
Lars Arvad og Thomas Mørck.
Foto: Eric Klitgaard

21/8-22/8 kl. 19:30-20:50
Entré Fra 269 kr. + gebyr
Odense Koncerthus

FREDAGSKONCERT
I KONGENS
HAVE

PRIS KR.

Oplev Rasmus Seebach, Mads Langer og
Blæst til et brag af en koncert i Kongens
Have.

350,-

Tag vennerne under armen, syng med på jeres favoritter og få en fantastisk fest under
åben himmel.

+ GEBYR

Dørene åbner kl. 16 og koncerten forventes
at starte omkring kl. 17:45.

Festival
tur/retur 75,Læs mere på
fynbus.dk/
eventbillet

26/8 kl. 16:00-23:00
Entré Fra 350 kr. + gebyr
Kongens Have

Mads
Langer
Rasmus
Seebach
Shows og oplevelser s. 4-7

Teater og dans s. 8-9

Fortælling og foredrag s. 16

Comedy s. 17

Blæst
Musik s. 10-13

Kunst og kultur s. 18-19

Spoken Word Festival s. 14-15
Aktiviteter for børn s. 20-21
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Læs mere
og køb billet på
hcafestivals.dk el
ler
carlnielsenfestiv
al.com

MUSIK
PRIS KR.

215,Foto: FelixBroede

+ GEBYR

Foto: Marine Pierrot Detry

PROMENADEKONCERT MED ODENSE
SYMFONIORKESTER
Oplev et festfyrværkeri af en klassisk
koncert under åben himmel i Kongens
Have.

Last Night of the Proms. Den franske
cellovirtuos Gautier Capuçon medvirker
som solist.

Odense Symfoniorkester og dirigent
Pierre Bleuse spiller en sand perlerække af klassiske hits i stil med BBC’s

Velkommen til en uforglemmelig symfonisk eftermiddag i Kongens Have!

28/8 kl. 15:00-16:45
Entré: V: 215 kr. + gebyr B: 0 kr.
Kongens Have

OSLO-FILHARMONIEN MED KLAUS
MÄKELÄ

KAMMERKONCERT PÅ LUNDSGAARD
GODS

Oplev et af Skandinaviens bedste orkestre,
når Oslo-Filharmonien åbner Carl Nielsen
Festival 2022 med chefdirigent Klaus
Mäkelä og stjerneviolinist Isabelle Faust.

To af Danmarks bedste kammerensembler,
Trio Con Brio Copenhagen og Den Danske
Strygekvartet, samt stjernesolisterne
Nikolaj Szeps-Znaider, Gautier Capuçon og
Maxim Rysanov spiller koncert i enestående

26/8 kl. 19:30-21:30
Entré Fra 525 kr. + gebyr
Odense Koncerthus

KAMMERKONCERT PÅ HVIDKILDE GODS
I Riddersalen på det smukke Hvidkilde Gods
kan du opleve de to fantastiske danske kammerensembler Den Danske Strygekvartet
og Trio Con Brio Copenhagen sammen med
den internationalt anerkendte bratschist
Maxim Rysanov,

rammer på Lundsgaard Gods.

27/8 kl. 11:00-12:00
Entré 330 kr. + gebyr
Lundsgaard Gods - Anexet

WDR SYMFONIORKESTER MED
CHRISTIAN MĂCELARU

Her er Carl Nielsen og Brahms klaverkvartet
på programmet.

Storslået koncert med WDR Sinfonieorchester fra Köln, det vest-tyske radiosymfoniorkester, og deres chefdirigent, rumænske
Cristian Măcelaru med Nikolaj Szeps-Znaider
og Gautier Capuçon som solister.

27/8 kl. 15:00-16:00
Entré 330 kr. + gebyr
Hvidkilde Gods

27/8 kl. 19:30-21:30
Entré fra 525 kr. + gebyr
Odense Koncerthus

KAMMERKONCERT PÅ BRAMSTRUP #1

KAMMERKONCERT PÅ BRAMSTRUP #2

På stemningsfulde Bramstrup spiller Trio
con Brio Brahms, og derefter deler Den
Danske Strygekvartet scenen med én af
verdens førende pianister lige nu: Daniil Trifonov. De spiller Sjostakovitjs bevægende og

Oplev Beethovens Kreutzersonate ved en
særlig koncert med nogle af de helt store
navne på den klassiske musikscene: strygekvartetten Quatuor Diotima, pianist Daniil
Trifonov og violinist Nikolaj Szeps-Znaider.
Skuespiller Katrin Weisser læser op af Lev
Tolstojs novelle "Kreutzersonaten".

intense klaverkvintet – et værk fra Trifonovs
kernerepertoire.

28/8 kl. 11:00-12:00
Entré 330 kr. + gebyr
Bramstrup

28/8 kl. 19:30-20:45
Entré 330 kr. + gebyr
Bramstrup

PHILHARMONIA ORCHESTRA MED
NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER
Storslået afslutning på årets Carl Nielsen
Festival med Philharmonia fra London,
dirigeret af festivalens kunstneriske leder og
initiativtager Nikolaj Szeps-Znaider og med
solist Maxim Vengerov.
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30/8 kl. 19:30-21:15
Entré Fra 525 kr.
Odense Koncerthus

Foto: Diago Mariotta Mendez

Foto: Lars Gundersen

Foto: Luca Migliore

PHILHARMONIA ORCHESTRA MED
TUGAN SOKHIEV
Londons Philharmonia orkester, der normalt
hører til i Royal Festival Hall, tager turen til
Odense. Med sig har de Daniil Trifonov som
solist i Tjaikovskijs vidunderligt virtuose
klaverkoncert.

29/8 kl. 19:30-20:15
Entré Fra 525 kr. + gebyr
Odense Koncerthus

DREAMERS' CIRCUS
Afslut dagens festival med en øl til after
concert med folkemusiktrioen Dreamers' Circus.

26.-27./8, 29.-30./8 kl. 22.00
Entré Gratis.
Anarkist Bar & Food Lab

Partnere: H.C. Andersen Festivals Odense Kommune, Odense Symfoniorkester
Støttet af: Cervo Gruppen, Den Faberske Fond, Øernes Kunstfond, Albani Fonden, Marius Pedersens Fond, Fionia Fond, Dronning Margrethes og
Prins Henriks Fond, Augustinus Fonden, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Det Obelske Familiefond, Beckett Fonden.

MUSIK

#HCAFESTIVALS

OPERA PÅ ÅEN

INTIMKONCERT
I DEN FYNSKE
OPERA

Nyd åens rislen, der blander sig med sangerindernes toner, når Den Fynske Opera
traditionen tro sætter skibe i Odense Å og
mødes til sang, højt humør og (forhåbentlig!) dejligt sensommervejr ved bredden.

Oplev en smuk intimkoncert i foyeren, når
Den Fynske Opera fejrer H.C. Andersen og
hans fabulerende univers med en koncert
med nøje udvalgt musik. Kom og oplev
nationaldigteren møde opera og fortælling
på en ny, stimulerende måde. Med sopran
Anna Carina Sundstedt, mezzosopran,
Emma Oemann og på klaver Britt Krogh
Grønnebæk.

På Aafarten kan du nyde den smukke sang
fra sopran Katinka Bohse Meyer, mezzosopran Emma Oemann og på klaver Britt
Krogh Grønnebæk.

27/8 kl. 17:00-18:00 og 18:00-19:00
Entré 199 kr.
Odense Aafart - Munke Mose
Foto: Christel Bæksted

25/8 kl. 15:00-16:30
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Den Fynske Opera - Foyer

SVANESANG

FÆLLESSANG
MED DEN FYNSKE
OPERA

En liggende, visuel koncertoplevelse, hvor
Duoen Smeltevand inviterer indenfor i
svanereden - et rum, hvor du kan opleve
poesi og virkelighed smelte sammen.

22/8-23/8 kl. 17:00-18:00
Entré Gratis.
Ny Vestergade - udenfor Den Fynske Opera

Visuelle flader af porøst papir, blanke søer
og detaljerede closeups pryder loftet i
Rådhusets Festsal, mens musikkens flader
af fløjte, sang og flaksende fjer skaber et
eventyrligt univers med Svanen i centrum.

23/8 kl. 16:30-17:10 og 19:30-20:10
24/8 kl. 20:00-20:40 25/8-26/8 kl.
16:30-17:10 og 19:30-20:10
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Rådhuset - Festsalen

Foto: Klavs Kehlet

Foto: Christel Bæksted

Sving forbi Ny Vestergade, hvor Den Fynske
Opera inviterer til fællessang i gaden med
både velkendte og nye sange - med sopran
Ida Johanne Wahl, baryton Alexander Fjord
Nielsen og på klaver Britt Krogh Grønnebæk. På vejen kan du samtidig nyde de
spændende aktiviteter og udsmykninger i
Ny Vestergade, som i uge 34 er omdannet
til Kunstgade.

SKYGGEN

ANDERSEN I
HOLOGRAMMET

Ensemble Contemporánea – Live Electronics Denmark præsenterer en genfortælling af H.C. Andersens grumme eventyr
Skyggen i en scenekunstkoncert med akustisk klassisk musik, som bliver udfordret
af den digitale computers muligheder.

Ras Bolding genopfører sin populære HCA
Suite med musikalske fortolkninger af H.C.
Andersens mørkere eventyr.
Koncerterne præsenteres med stærke visuelle virkemidler i form af lys- og lasershow
samt steampunk-hologramkonstruktioner
skabt specielt til lejligheden. Musikalsk
forenes synth og electronica med goth og
punk - med afstikkere til 8-bit, folkemusik
og klassisk.

22/8 kl. 17:00-17:45 (på engelsk)
23/8-24/8 kl. 17:00-17:45
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Dexter

Illustration: Penelope Ramon

Foto: Niels Mikkelsen

I monologen bevæger musikeren sig med
klarinet og basklarinet rundt i rollerne som
hovedpersonen, hans skygge og en prinsesse. Omgivelserne skabes af live electronics
og videoprojektioner.

27/8 kl. 17:00-18:00 og 20:0021:00
Entré Gratis.
Kulturmaskinen - Frølageret

SENIORBLÆSERNE
ODENSE

VILD MED HCA
FÆLLESSANG

Nyd en eftermiddag i godt musikalsk selskab med Seniorblæserne Odense.

Fællessang skaber en dejlig samhørighed,
og sangglæden når nye højder, når de medvirkende sangere, musikere og kor deler
deres smittende begejstring for musikken
og H.C. Andersens originale tekster med
festivalgæsterne.

Seniorblæserne Odense er et brassband,
der spiller musik i forskellige genrer, dels
gamle danske melodier, dels marcher, jazz
og popmusik.

Så kom og vær med til en hyggelig og
festlig eftermiddag med Margrethe & Ole
Heyde, Odense Seniorkor, HCA Ensemblet
og de øvrige dygtige musikere.

Her er kort sagt musik for alle, der gerne
vil nyde en dejlig fyraftenskoncert.

26/8 kl. 15:00-16:00
Entré Gratis.
Odeon - Byens Scene

23/8 kl. 15:30-17:15
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Odeon - Byens Scene
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Spoken Word Festival er
som samarbejdspartner
en del af H.C. Andersen
Festivals. SPOKEN22 er
en hyldest til det talte
ord, og årets tema er
VÆKST.

OPTAKT
I WAS TOLD - KATHRIN WAGNER
17/8-19/8 kl. 19:00-20:00
Entré V:125 kr. S/U: 85 kr. B: 45 kr.
Nørregaards Teater - Vollsmose,
Risingsvej 122
FORFATTERSALON: SØREN ULRIK
THOMSEN
17/8 kl. 19:30-21:30
Entré S: 70 kr. F: 110 kr. D: 130 kr.
Studenterhus Odense
FILOSOFISK TIME: SØREN HARNOW
KLAUSEN - GRÆNSER FOR PERSONLIG
VÆKST?
18/8 kl. 16:00-17:00
Entré PWYW
Studenterhus Odense
VIEMOSE OG SINGVOGEL
18/8 kl. 20:00-22:00
Entré S: 40 kr. F: 70 kr. D: 90 kr.
Studenterhus Odense
BAJER OG BOGBANKO
19/8 kl. 16:00-17:30
Entré F: 30 kr. D: 40 kr.
Studenterhus Odense
HØXBROE X BYEN TALER & KIOSK
19/8 kl. 20:00-23:00
Entré S: 70 kr. F: 105 kr. D: 130 kr.
Studenterhus Odense
WALK, TALK OG NATURKONCERT MED
SARA FUTTRUP
20/8 kl. 13:00-15:00
Entré Gratis.
Mødested: Studenterhus Odense
FORFATTERSALON: DUNCAN WIESE
20/8 kl. 15:00-17:00
Entré S: 25 kr. F: 35 kr. D: 50 kr.
Studenterhus Odense
KÆRE DAGBOG + ÅBEN SCENE #7
20/8 kl. 19:30-21:30
Entré S: 35 kr. F: 40 kr. D: 60 kr.
Teater Momentum

OFFICIEL ÅBNING
#SPOKEN22
Du er inviteret med, når SPOKEN
officielt åbner årets sanselige ordfest
med verbale appetizers fra festivalprogrammet, komplementære kager,
overrækkelse af prisen Reisekammeraten og festlige taler af bl.a. Borgmester
Peter Rahbæk Juel. Du kan også opleve
musikalske indslag fra festivalen Nordiske Stemmer med Sylfide (DK) og Tone
Hulbækmo (N).

22/8 kl. 15:30-17:00
Entré Gratis.
Studenterhus Odense
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GRIM, DUM &
KEDELIG!
Oplev Jacob Keinickes foredrag “Grim,
dum og kedelig!” om det fysiske udseendes værdi, som med Keinickes egne
ord er “en sårbar og ærlig fortælling
om den grimme ælling, der voksede op
og blev en grim and”. Keinicke er født
med dobbeltsidet læbe-ganespalte og
skoliose (skæv ryg). Han er uddannet
designer, er prisvindende fotograf og en
udmærket sangskriver. Med foredraget undersøger Keinicke, hvordan hans
udseende har påvirket hans liv. En
undersøgelse, der begyndte, da han
som mange af os andre pludselig skulle
gemme sit ansigt bag et mundbind.

22/8 kl. 17:30-18:30
Entré Gratis.
Studenterhus Odense

STRIK OG
NORDISKE
STEMMER
Oplev den spirende danske artist Sylfide
og den norske harpist Tone Hulbækmo
til Strik og Nordiske Stemmer. Tekstilværkstedets smukke rammer er sat til
en utraditionel koncertoplevelse med de
to harpister, som på hver deres måde
trækker på den nordiske poesi og musikalske kulturarv. Alle er velkomne med
eller uden strikke- og hækleprojekter.

22/8 kl. 19:00-20:30
Entré F: 30 kr. D: 40 kr.
Kulturmaskinen - Tekstilværkstedet

#SPOKEN22

ALMEN ORDQUIZ
/ SPOKEN
EDITION #2
Slip din indre bogorm løs og gør dig klar
til en ægte ordquiz! Aftenens quizvært
er den ordkyndige entertainer Rasmus
Rudbæk, som vil teste publikums paratviden på litteraturfronten. Kort og godt,
en litterær popquiz.

22/8 kl. 19:00-21:00
Entré F: 30 kr. D: 40 kr.
Studenterhus Odense

HUN SOLO X SPOKEN – CROSSOVER
SPOKEN byder velkommen til et helt ekstraordinært samarbejde mellem det musikalske kunstnerkollektiv HUN SOLO og de to
forfattere Dy Plambeck og Siri Ranva Hjelm
Jacobsen. Denne aften vil artisterne løfte
sløret for de nyproducerede værker skabt
særligt til Spoken Word Festival med afsæt i
årets festivaltema VÆKST.

FILOSOFISK
TIME MED
EXPLOREROOM
Et interaktivt filosofisk rollespil, hvor
ExploreRoom inddrager publikum i filosofiske dilemmaer, der udvider perspektiverne
på hverdagen og årets festivaltema VÆKST.

23/8 kl. 16:00-17:30
Entré PWYW
Kulturmaskinen - Frølageret

Støttet af Statens Kunstfond.

21/8 kl. 19:30-21:00
Entré S: 100 kr. F: 150 kr. D: 180 kr.
Studenterhus Odense

OPLÆSNING MED
DENIZ KIY
Vollsmose Bibliotek og SPOKEN præsenterer digter Deniz Kiy til oplæsning og
samtale om debutdigtsamlingen “Blå øje
(türkü)” (2021). Et værk, som beskriver,
hvordan det er at vokse op i Danmark
uden blå øjne, om drøm og mareridt
over assimilation samt sorg og omsorg
for flere generationer af traumer.

24/8 kl. 17:00-18:00
Entré Gratis. Husk tilmelding.
Vollsmose Bibliotek

FORFATTERSALON:
GLENN BECH
Oplev den anmelderroste forfatter Glenn
Bech, når SPOKEN inviterer til oplæsning og
samtale om debutværket “Farskibet”. Et anmelderrost og prisbelønnet værk, hvor Bech
undersøger egen erindring om sin barndom,
og hvordan temaer som køn, klasse og sorg
påvirker ham i sin opvækst i Horsens.

23/8 kl. 18:00-19:30
Entré S: 0 kr. F: 30 kr. D: 50 kr.
Studenterhus Odense

SAMTALESALON
MED EMMA
HOLTEN

RETORIK BATTLE

Er vækst og ligestilling et match made
in heaven, eller er det opskriften på en
farlig cocktail? Ved denne samtalesalon
vil SPOKEN skabe rum til refleksion med
feminist og aktivist, Emma Holten, en af
Danmarks mest prominente og stærke
stemmer inden for økonomisk feminisme,
digital aktivisme og ligestilling.

Arenaen er sat, når vi igen i år har fornøjelsen af at invitere til den populære
Retorik Battle. Fire dygtige talere skal
krydse klinger på ord og knivskarpe
argumenter, der kan få publikum til at
gispe, græde og grine. Med både sproglig intellekt og humor styres slagets
gang af radiovært Mathias Stilling.

22/8 kl. 19:30-21:30
Entré S: 70 kr. F: 100 kr. D: 120 kr.
Kulturmaskinen - Frølageret

23/8 kl. 20:00-22:00
Entré S: 25 kr. F: 40 kr. D: 50 kr.
Kulturmaskinen - Frølageret

FORFATTERSALON: URSULA
ANDKJÆR OLSEN
Oplev den prisvindende og anmelderroste digter Ursula Andkjær Olsen i
samtale om et forfatterskab kendetegnet ved genrehybrider og et eksperimenterende sprog. "Mit smykkeskrin"
(2020) er seneste skud på stammen,
der udforsker forbindelsen mellem de
kredsløb, vi alle er en del af.

24/8 kl. 18:00-19:30
Entré S: 0 kr. F: 35 kr. D: 50 kr.
Studenterhus Odense

Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Fri entré til arrangementer medmindre andet er nævnt. D: Dør F: Forsalg B: Barn U: Ung S: Studerende V: Voksen PWYW: Pay What You Want – betal hvad du vil

DIGTE & DRINKS
MED ANNA JUUL
Storms Pakhus og SPOKEN præsenterer Digte & Drinks med forfatter Anna
Juul, som vil læse op og samtale om sin
roman “Penge og Bacon” (2022) - en
dystopisk samfundssatire om en klimalockdown, isoleret tosomhed, måltidskasser fra Aarstiderne og de vandrende
pinde, Penge og Bacon.

24/8 kl. 19:00-21:00
Entré Gratis.
Storms Pakhus

OPEN WORD MED
PEDE B
Scenen er din, så fat dine tekster, digte, rap
eller sange og del dem med os. Alle genrer
er velkomne. Rapper Pede B er din vært.

24/8 kl. 20:00-22:00
Entré F: 30 kr. D: 40 kr.
Studenterhus Odense

MIDNATSKONCERT MED
DANS & LÆR

SKRIVEKREDSEN
Kom med i Skrivekredsen, Momentum
Litteraturs fællesskab for skrivende,
der afholder endags skrivekursus under
SPOKEN22. Her vil vi beskæftige os med
romanen og særligt romankarakteren.
Dagens underviser er Mikkel Andersen.

Det virker næsten helt usandsynligt, at det
kan fungere at mikse lydoptagelser af fuglestemmer og et dansabelt beat, men det
gør det! Oplev det legendariske band Dans
& Lær til en fabelagtig midnatskoncert.

En del af SPOKEN BOGFEST.

27/8 kl. 11:00-15:00
Entré F: 120 kr.
Studenterhus Odense

25/8 kl. 23:30-01:00
Entré S: 50 kr. F: 100 kr. D: 130 kr.
Studenterhus Odense

Fine Gråbøl vil læse højt og tale om sin
debutroman “Ungeenheden” fra 2021.
Et værk, som portrætterer psykisk
sårbare unge på et bosted i København,
hvor den navnløse fortæller beskriver
hverdagen over en lang varm sommer
for hende og fem andre beboere.

Kom til en spændende workshop i
fortællekunstens virkemidler med den
erfarne historiefortæller Jens Peter
Madsen og de to nordiske kollegaer
Anna Lundquist (S) og Hilde Eskild (N).

26/8 kl. 15:30-18:00
Entré Gratis.
Studenterhus Odense

SPOKEN

En del af SPOKEN BOGFEST.

27/8 kl. 11:00-11:45
Entré PWYW
Studenterhus Odense

– en del af H.C. Andersen Festivals

GRUMPY OLD
MEN + LÆRLING
Grumpy Old Men - fortællerne Jens
Peter Madsen og Gravers Graversen
beretter sammen om alderdommens
genvordigheder. I år tager de deres nye
lærling folkemusikeren Jørgen Dickmeiss med.

24/8 kl. 20:00-22:30
Entré F: 100 kr. D: 125 kr.
Kulturmaskinen - Frølageret

OPEN WORD
MED ODENSE
FORTÆLLEKREDS
En aften med åben scene og plads til din
stemme! Vært er historiefortæller Jens
Peter Madsen fra Odense Fortællekreds.

25/8 kl. 16:00-18:00
Entré Gratis.
Studenterhus Odense

POETRY SLAM
MED NORDISKE
GÆSTER

OPLÆSNING AF
NAZILA KIVI

Poetry slam er alt andet end tør og
kedelig poesi, det er poesi med power!
Denne aften kan du også opleve de to
nordiske slammere: Louise Halvardsson
(S) og Oda Aunan (N). Emil Nygård fra
PS Fyn er vært.

Verdens absurde virkelighed og livets
paradokser skildres på poetisk og humoristisk vis i kortromanen “Mænd fra forskellige civilisationer” (2022) af Shahrnush
Parsipurs. Nazila Kivi vil læse op i bedste
poetry slam-stil. Et værk om ni civilisationer, ni folk, ni kulturer og ni drivkræfter.

26/8 kl. 19:00-21:00
Entré F: 40 kr. D: 60 kr.
Studenterhus Odense

Kom med til den store poetiske finale i de
unges poetry slam mesterskab. Der skal
battles på poesi, holdninger, rim og rendyrket fortælleglæde! Finalen er kulminationen for de unge, der i løbet af ugen har deltaget i workshops og arbejdet videre med
det, de har lært. Kim Linnet, Fynsmester i
Poetry Slam 2022, er aftenens vært.

25/8 kl. 19:30-22:00
Entré Gratis.
Musikhuset Posten

NORDISKE
STEMMER:
NORDISK MUSIK
OG FORTÆLLING
Oplev nordisk musik og fortælling, når
den norske folkemusiker og sanger Tone
Hulbækmo optræder med gamle ballader og nye sange om nordiske sagn og
myter, blandet med fortælling og sang.
Oplev også fortæller Jens Peter Madsen
og folkemusiker Jørgen Dickmeiss med
deres musikalske genfortælling af H.C.
Andersens eventyr “Det gamle Egetræs
sidste Drøm”.

27/8 kl. 16:00-17:00
Entré Gratis.
Møntergården – Den røde gård

#SPOKEN22

En del af SPOKEN BOGFEST.

STORY SLAM
MED NORDISKE
STEMMER

27/8 kl. 12:00-12:30
Entré PWYW
Studenterhus Odense

FREESTYLE
RAP BATTLE X
RUDBÆK

OPLÆSNING:
OPEN CALL

SPOKEN inviterer til en aften med
verbale øretæver i bedste MC’s Fight
Night-stil, når entertainer Rasmus
Rudbæk byder folket indenfor til en
dansksproget freestyle rap-konkurrence
med plads til otte deltagere, men kun
én vinder.

Læs op til SPOKEN BOGFEST. Send senest d. 15. august maks. 2 sider til hej@
mikrofest.dk, så kuraterer Mikrofest
og Momentum Litteratur programmet.
Vi glæder os til at læse og høre jeres
tekster!

26/8 kl. 20:00-23:00
Entré F: 40 kr. D: 60 kr.
Studenterhus Odense

FINALE – DE
UNGES POETRY
SLAM

Med tekst som central arbejdspraksis
og udfoldelse udforsker kunstner María
Kristín H. Antonsdóttir det grimme og
smukke ved at være single i en digitaliseret tidsalder, hvor følelser af magtesløshed og magt over egen autonomi
balancerer på en usikker line.

27/8 kl. 16:00-17:00
Entré F: 60 kr. D: 60 kr.
Nordatlantisk Hus

FORFATTERSALON: FINE
GRÅBØL

NORDISK
FORTÆLLEWORKSHOP

PERFORMANCE
AF MARÍA
KRISTÍN H.
ANTONSDÓTTIR

27/8 kl. 19:00-21:00
Entré S: 40 kr. F: 50 kr. D: 70 kr.
Studenterhus Odense

27/8 kl. 15:15-16:00
Entré Gratis.
Studenterhus Odense

SPOKEN BOGFEST

NORDISK
POETRY SLAM
PERFORMANCE

For første gang kan SPOKEN invitere til
BOGFEST, et litterært marked, hvor du
kan gå på opdagelse i skjulte ordperler
fra både fynske og andre mikroforlag i
samarbejde med Mikrofest.

Oplev en af Danmarks mest rutinerede
poetry slammere Emil Nygård sammen
med de nordiske poetry slammere Oda
Aunan (N) og Louise Halvardsson (S) i et
forrygende poetry slam show.

Oplev bl.a. forfatterne Nicolaj Stokholm,
Sidse Laugesen og Pernille Thorenfeldt.

27/8 kl. 10:00-16:00
Entré PWYW
Studenterhus Odense

27/8 kl. 15:00-15:45
Entré Gratis.
Ungdomshusets gård

Shows og oplevelser s. 4-7

Teater og dans s. 8-9

Fortælling og foredrag s. 16

Comedy s. 17

Musik s. 10-13

Kunst og kultur s. 18-19

SPOKEN byder på en aften i de nordiske
fortællingers tegn. Aftenens værter er
fortællerne Maria Junghans og Jens Peter Madsen, som denne aften har besøg
af en perlerække af nordiske poeter og
historiefortællere. Oplev bl.a. poetry
slammerne Oda Aunan (N) og Louise
Halvardsson (S) samt fortællerne Hilde
Eskild (N) og Louise Lundquist (S). Nordiske stemmer præsenteres i samarbejde
med Trekantsområdets Festuge.

OFF X SPOKEN
I 2021 inviterede SPOKEN tre af Danmarks absolut mest interessante stemmer til et utraditionelt liveevent. Digterne
Caspar Eric og Nanna Storr-Hansen samt
musiker og sangskriver FENJA performede i et helt særligt setup, kun med
én person som publikum. Det hele blev
livestreamet, og nu kan du gense de tre
kunstnere, når vi byder på filmvisning.

31/8 kl. 16:00-17:30
Entré Gratis.
Studenterhus Odense

Spoken Word Festival s. 14-15
Aktiviteter for børn s. 20-21
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FORTÆLLING OG FOREDRAG
JØRGEN LETH OG JØRN MADER: DEN
SIDSTE TOUR
I 14 år var Jørgen Leth og Jørn Mader
nærmest synonym med Tour de France
på TV 2. Nu tager det ikoniske makkerpar på deres sidste Tour sammen.
Foredraget omhandler både Leth & Maders kærlighed til cykelsporten, deres
lange venskab og deres personlige opog nedture. Og det hele bliver krydret
med masser af anekdoter fra turene
rundt i Frankrig.

DANIEL RYE: VEJEN TILBAGE
Sad du også på kanten af stolen, da du
hørte Daniel Ryes både forfærdelige og
gribende fortælling om sit fangenskab
hos Islamisk Stat i Syrien? Nu kan du
opleve Daniel fortælle afslutningen på
sin historie - og om at kæmpe sig fra
kanten af mørket tilbage til livet!
Hudløst ærligt fortæller Daniel Rye i
sit helt nye foredrag om sine otte år i
frihed, og hvad de har bragt med sig af
både glæder og bekymringer.

27/8 kl. 19:00-21:15
Entré Fra 249 kr.+ gebyr
Odeon - Store sal

23/8 kl. 19:00-21:00
Entré Fra 249 kr. + gebyr
Odeon - Store sal
Arrangeres i samarbejde med Tikko.

Arrangeres i samarbejde med Tikko.

EVENTYRLIGE FOREDRAG
Dyk ned i H.C. Andersens eventyr med professionelle fortællere og eksperter fra H.C.
Andersen Centret ved Syddansk Universitet.
Tre eftermiddage i løbet af festivalugen
inviterer forskere og fortæller indenfor i H.C.
Andersens forunderlige verden. Foredragene
er tilrettelagt, så alle kan være med.

25/8 kl. 15:30-16:30 og 17:00-18:00
Det utroligste og Springfyrene
v. Ejnar Stig Askgaard og Kari Brinch
Entré Gratis.
Odense Adelige Jomfrukloster

23/8 kl. 15:30-16:30 og kl. 17:0018:00 Reisekammeraten v. Johs. Nørregaard Frandsen og Kari Brinch
24/8 kl. 15:30-16:30 og kl. 17:00-18:00
Prinsessen paa Ærten og Svinedrengen v. Jacob Bøggild og Kari Brinch

EVENTYR PÅ FODREJSEN

NOGET OM HC
Tag dine høretelefoner på og lad dig føre
ud på en helt særlig gåtur i H.C. Andersens
fødeby. I podwalken “Noget om HC” guider
fortæller Christina Gaarde dig igennem
byen, imens du i høretelefonerne oplever en
medrivende fortælling, ærlige interviews,
stemningsfuld musik og et lyddesign, der tager dig med tilbage i tiden og viser dig sider
af den verdensberømte digter, som kun de
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Planlæg dit
program på
hcafestivals.dk

færreste tænker over findes. Du vil se både
Odense og H.C.Andersen i et nyt lys... og
måske også dig selv?
Download appen Useeum og søg på
H.C.Andersen Festivals. God fornøjelse.

21/8-28/8 Hele døgnet
Entré Gratis.
Startpunkt: Sortebrødre Torv

Tag med på eventyr rundt i Odense i H.C. Andersens fodspor. Med Torben Iversen i rollen
som den gamle digter følger vi H.C. Andersens fodspor i føde- og barndomsbyen,
hører den fantastiske historie om digterspirens opvækst – og møder eventyrfigurerne
lyslevende undervejs.

Turen starter ved H.C. Andersens Hus i Hans
Jensens Stræde/Bangs Boder

21/8-22/8 kl. 17:00-18:00 og 19:0020:00 23/8 kl. 17:00-18:00 24/8 kl.
16:00-17:00
Entré Gratis.
Startpunkt: H.C. Andersens Hus

Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Fri entré til arrangementer medmindre andet er nævnt. D: Dør F: Forsalg B: Barn U: Ung S: Studerende V: Voksen PWYW: Pay What You Want – betal hvad du vil

HCA COMEDY FESTIVAL
ANDERS MATTHESEN: JOKES FRA EN HVID, STRAIGHT MAND
Anders Matthesen er tilbage med spritny
stand-up, som vi kender det bedst - Matthesen, en mikrofon og en kæmpe pulje af jokes.
Som sædvanligt tager Matthesen udgangspunkt i sin egen navle og hans groteske og
underfundige observationer af det, vi alle
sammen kender, græmmes og undres over.

25/8 kl. 19:00 og kl. 21:30
Entré Fra 325 kr. + gebyr
Odeon - Store sal

Præsenteres af Odeon.

25.-27. august 2022

HCA COMEDY
NIGHT #1

HCA Comedy Festival lægger fra land med
en hylemorsom aften med comedy på højt
plan.
Oplev Lasse Rimmer, Lasse Madsen,
Jakob Svendsen og Linda P., som hver især
erobrer scenen med deres helt eget take
på komik.

Foto: Camilla Lundbye

26/8 kl. 19:00-21:00
Entré Fra 149 kr. + gebyr.
Magasinet

HCA COMEDY
NIGHT #2

HCA Comedy Festival inviterer til masser
af grin og garanti for jokes, der går lige til
kanten - og måske også lidt udover - med
Michael Schøt, Christian Fuhlendorff, Anne
Bakland og Jesper Juhl.
Kom og grin med!

27/8 kl. 19:00-21:00
Entré Fra 149 kr. + gebyr
Magasinet

Se hele
programmet og
book billetter på
hcafestivals.dk

LATE NIGHT COMEDY
Tag til Late Night Open Mic på Studenterhus
Odense og oplev komikere på slap line med
deres nye, deres gamle eller deres dummeste
materiale.

Vær med når komikerne leger på scenen og
prøver nye og fjollede koncepter af, mens I
som publikum skåler og griner med.

Aftenen styres af en vært, som offentliggøres
senere. Følg med på Facebook.

Shows og oplevelser s. 4-7

Teater og dans s. 8-9

Fortælling og foredrag s. 16

Comedy s. 17

Musik s. 10-13

Kunst og kultur s. 18-19

27/8 kl. 23:30-01:30
Entré Gratis.
Studenterhus Odense

I samarbejde med Studenterhus Odense og Marie Toft Projects

Spoken Word Festival s. 14-15

Aktiviteter for børn s. 20-21
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KUNST OG KULTUR

Se hele
programmet på
hcafestivals.dk

KUNSTGADEN
I uge 34 er Ny Vestergade
omdannet til Kunstgade. Her
kan du opleve kunst både
ude og inde, når gallerierne
slår dørene op og forskellige
kunstnere præsenterer deres
værker i gaden. Med mobiltelefonen i hånden kan du se
eventyret om Klods-Hans
blive vakt til live, og under
den åbne himmel kan du nyde
masser af musik, sang og
god stemning i festivalugen.

Gallerie Rasmus i nummer 8
21/8-27/8 kl. 11:0017:00
Gallerie Rasmus - nummer 8

Kærlighedskorrespondancer
21/8-28/8 Hele døgnet
Ny Vestergade

Det eventyrlige rum
21/8-27/8 kl. 11:0017:00
Gallerie Rasmus – nummer 9

Åben Scene
21/8 kl. 14:00-15:00
22/8 kl. 14:15-15:00 23/827/8 kl. 14:00-15:00
Ny Vestergade

16:00, 24/8-25/8 kl.
10:00-18:00 26/8 kl.
10:00-16:00
Ny Vestergade 13 –
Indenfor

Fernisering af Kæresteporten
21/8 kl. 14:00-16:00
Ny Vestergade 13 –
Udenfor

Gallerie Rasmus i nummer
10 - Fernisering
21/8 kl. 15:00-17:00
Gallerie Rasmus

Alsang i Kunstgaden
21/8-27/8 kl.16:0016:30
Ny Vestergade

Kæresteporten - udlevering af sy og strikke kits
22/8-23/8 kl. 10:0016:00 24/8-25/8 kl.
10:00-18:00 26/8 kl.
10:00-16:00
Ny Vestergade 13 –
Indenfor

Go' Morgen Rollinger
22/8-27/8 kl. 11:0011:20
Ny Vestergade

Kæresteporten
21/8 kl. 16:00-20:00
22/8-27/8 kl. 10:0020:00 28/8 kl. 10:0018:00
Ny Vestergade 13 –
Udenfor

Udstillingen Tråden
22/8-23/8 kl. 10:00-

Fernisering
21/8 kl. 14

Afhent kits

Fællessang i gaden
22/8-23/8 kl. 17:0018:00
Udenfor Den Fynske
Opera

Historiefortælling bliver
man aldrig for gammel til
24/8 kl. 15:00-15:30
Ny Vestergade
Kæresteporten - workshop med strik og broderi
24/8-25/8 Kl. 15:0018:00
Ny Vestergade 13 –
Udenfor
Intimkoncert med
HCA-sange og -tema
25/8 kl. 15:00-16:30
Den Fynske Opera –
Foyer

Fernisering
på Det Fynske
Kunstakademi
22/8 kl. 15

Foto: Gitte Skovmand

Hils på Klods-Hans
21/8-27/8 Hele døgnet
Ny Vestergade

Galleri Rasmus i nummer 9
21/8-27/8 kl. 11:0017:00
Gallerie Rasmus – nummer 9

Palle Krabbes Corner
21/8 kl. 13:30-14:00
22/8 kl. 13:45-14:15 23/827/8 kl. 13:30-14:00
Ny Vestergade

22/8-23/8 kl. 10
-16,
24/8-25/8 kl. 10
-18
26/8 kl. 10-16
i Ny Vestergade
13

KÆRESTEPORTEN
I Kunstgaden Ny Vestergade er der i uge
34 opført et værk, som er en blanding af
en klassisk sølvbryllups-æresport og et
nytænkt tekstilt street-art værk.
Kæresteporten kan ses ved galleriet Ny
Vestergade 13, hvor du inviteres til at sætte
dit eget kreative udtryk på det interaktive
værk. Du kan afhente sy-hækle-strikke kits i
Ny Vestergade 13, hvor du også kan opleve
udstillingen Tråden. To dage i løbet af ugen
kan du desuden deltage i workshops.
Har du ikke lyst til selv at give dig i kast med
nål og tråd, så grib muligheden for et billede
i Kæresteporten med din kære.

KÆRLIGHEDSKORRESPONDANCER
I løbet af foråret har en kærlighedskorrespondance foldet sig ud på Fyn. Et kærlighedsbrev af digter Morten Søndergaard
har været sendt ud til tilfældigt udvalgte
mennesker på Fyn - med ønske om svar.

Interaktivt værk

21/8 kl. 16:00-20:00 22/8-27/8 kl.
10:00-20:00 28/8 kl. 10:00-18:00
Udstillingen Tråden
22/8-23/8 kl. 10:00-16:00 24/825/8 kl. 10:00-18:00 26/8 kl. 10:0016:00

Hundreder af mennesker, tusinder af ord.
Disse svar foldes ud på silke og papir. I Ny
Vestergade svæver ordene i vinden. I H.C.
Andersens Hus og på Kunstakademiet kan
svarene læses i to forskellige udstillinger.

Workshops
24/8-25/8 kl. 15:00-18:00
Entré Gratis.
Ny Vestergade 13

Fernisering
21/8 kl. 11
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Udstilling i H.C. Andersens Hus
21/8-28/8 10:00-20:00
Entré V: 165 kr. B: 0 kr.
H.C. Andersens Hus - Mindehallen
Udstilling i Det Fynske Kunstakademi
22/8-28/8 kl. 10:00-15:00
Entré Gratis.
Det Fynske Kunstakademi

DEN CENSUREREDE KUNSTUDSTILLING
Foto: Erik Østergaard

Præmiering
28/8 kl. 15

Byrumsinstallation
21/8-28/8 Hele døgnet
Entré Gratis.
Ny Vestergade

Kunstbygningen Filosoffen åbner dørene
op til den store censurerede kunstudstilling. Vægge og gulve er fyldte med skønne
kunstværker, der relaterer sig til H.C.
Andersens forunderlige univers. De mange
værker er skabt af både professionelle og
fritidskunstnere fra hele landet.

Besøg den populære udstilling og stem på
din favorit.

21/8 kl. 11:00-17:00 22/8-27/8 kl.
10:00-17:00 28/8 kl. 10:00-15:00
Entré Gratis.
Kunstbygningen Filosoffen

Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Fri entré til arrangementer medmindre andet er nævnt. D: Dør F: Forsalg B: Barn U: Ung S: Studerende V: Voksen PWYW: Pay What You Want – betal hvad du vil
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KUNST OG KULTUR

ANDERSEN, ØRSTED OG VIDENSKAB

Lounge: DJ Nicolaj
25/8 kl. 15:00-16:00
Ungdomshusets gård
Clothing swap
25/8-27/8 kl. 15:3019:00
Ungdomshuset
Koncert: Lukas William
Band
25/8 kl. 16:00-16:30
Ungdomshusets gård
Pandekage Papirklip
25/8-27/8 kl. 16:0018:00
Ungdomshusets gård
Steam Bussen
25/8 kl. 16:00-18:00
26/8-27/8 kl. 17:00-19:00
Nørregade

Spray Tattoo
25/8-27/8 kl. 16:3019:00
Ungdomshusets gård

Klassisk koncert: Rosa
Baungaard
25/8 kl. 19:20-19:35
Ungdomshusets gård

Laserskæring af HCA klip
25/8-27/8 kl. 17:0019:00
Ungdomshuset

Klassisk kvarter: Emilie
Rasmussen
25/8 kl. 19:40-19:55
Ungdomshusets gård

Linoleumstryk
25/8-27/8 kl. 17:0019:00
Ungdomshuset

Upcycling Runway
25/8 kl. 20:00-20:10
Ungdomshusets gård

Hiphop: Emmanuel Oche
25/8 kl. 17:15-17:45
Ungdomshusets Gård
Grill Buffet
25/8 kl. 17:30-20:00
Ungdomshusets Gård
Musikteater
25/8 kl. 18:10-19:00
26/8 kl. 17:30-18:30 27/8
kl. 16:15-17:15
Ungdomshusets Gård
Nightshift: Lin Band
25/8 kl. 18:30-19:15
Ungdomshuset
Klassisk og Jazz: Noah
Mondrup
25/8 kl. 19:00-19:15
Ungdomshusets Gård

Nightshift: Based
25/8 kl. 20:00-20:45
Ungdomshuset
Mathilde Falch med band
25/8 kl. 21:10-22:00
Ungdomshusets gård
Nightshift: Eigil
25/8 kl. 21:30-22:15
Ungdomshuset
Mørkt stof – at se det
usynlige univers
25/8 kl. 22:30-23:00
Ungdomshusets gård
Morgenbord for alle
26/8 kl. 10:00-12:00
Ungdomshuset

Lounge: DJ Aziz
26/8 kl. 15:00-15:30
Ungdomshusets gård

Pet the Camel
26/8 kl. 20:30-21:45
Ungdomshusets gård

Ungarsk folkekøkken
27/8 kl. 17:30-20:00
Ungdomshusets gård

Danmarks Tekniske Universitets Science Show
26/8 kl. 15:30-16:15
Ungdomshusets gård

Nightshift: Stabilog
26/8 kl. 21:30-22:15
Ungdomshuset

Fräulein
27/8 kl. 20:00-21:00
Ungdomshuset

Fennec on Fire
26/8 kl. 22:15-23:00
Ungdomshusets gård

Brothers Moving
27/8 kl. 21:00-21:45
Ungdomshusets gård

Karaoke: Headstart Afterparty
26/8 kl. 23:00-00:00
Ungdomshuset

2000 ord skabt af Ørsted
27/8 kl. 22:15-23:00
Ungdomshusets gård

Koncert: Marianne J.A.
Adams
26/8 kl. 16:30-16:50
Ungdomshusets gård
Koncert: Audren L.M.
Cantin
26/8 kl. 16:50-17:10
Ungdomshusets gård

Jazz Brunch
27/8 kl. 11:00-13:00
Ungdomshusets gård

Street food
26/8 kl. 17:30-20:00
Ungdomshusets gård

DJ Partymakers
27/8 kl. 13:00-14:15
Ungdomshusets gård

Nightshift: Kedde
26/8 kl. 18:30-19:15
Ungdomshuset

Dans
27/8 kl. 14:15-14:45
Ungdomshusets gård

Surprise
26/8 kl. 19:00-19:45
Ungdomshusets gård

Spoken word
27/8 kl. 15:00-15:45
Ungdomshusets gård

Nightshift: Alivan
26/8 kl. 20:00-20:45
Ungdomshuset

Gunst Scenen
27/8 kl. 17:30-19:30
Ungdomshusets gård

Festival
tur/retur 75,Læs mere på
fynbus.dk/
eventbillet

Foto: Chimi Changa

I Nørregade kan du opleve
et stort og alsidigt program
arrangeret af Ungdomshuset
Odense, hvor kultur og videnskab taler sammen, ligesom
de to venner H.C. Andersen
og H.C. Ørsted gjorde det.
Aktiviteterne foregår inde i
Ungdomshuset, i Ungdomshusets gård og ude på
Nørregade.

KUNST MED
HUMOR
Kunstgalleriet Odense slår dørene op
til en stor, international udstilling med
omkring 500 værker af 46 forskellige
kunstnere indenfor genren naivisme.
Det naivistiske værk udtrykker ofte
glæde, humor, fred og harmoni. Netop
derfor repræsenterer denne stilart noget særligt – den kan få os til at trække
på smilebåndet og bryde ud i latter.

Kunstner: Esben Hanefeldt

21/8 kl. 12:00-15:00 22/8-26/8
kl. 11:00-17:30 27/8 kl. 10:00-17:00
Entré Gratis.
Kunstgalleriet Odense

For hele
familien

NATTERGALEN LANDER I
VINTAPPERSTRÆDE
Vær med til at bringe eventyret om
Nattergalen til live i Vintapperstræde. Her
bygger vi løbende rekvisitter og scener fra
historien, og hele ugen igennem kan du nyde
den smukke udsmykning.
I samarbejde med billedkunstner Karina
Mosegaard, keramiker Ole Vesterlund,
illustrator Chimi Changa og illustrator Maya
Langeland vil hver dag i ugen byde på en ny
udfordring. Alle kan være med.

DE EVENTYRLIGE LEGE
Se de flotte og fantasifulde fortolkninger af
H.C. Andersens eventyr Tommelise, som er
skabt af unge fra hele Danmark i konkurrencen De Eventyrlige Lege.
I løbet af foråret har de skabt deres helt
egne fortolkninger af eventyret gennem
tegninger, malerier, film, noveller og andre

spændende udtryk, som du kan opleve i
denne udstilling af de bedste og mest kreative produkter,

Se beskrivelse af de enkelte workshops på
www.hcafestivals.dk

22/8-28/8 kl. 10:00-17:00
Entré Gratis.
Odeon - Foyer

Kejseren Have
22/8-27/8 Hele døgnet

Shows og oplevelser s. 4-7

Teater og dans s. 8-9

Fortælling og foredrag s. 16

Comedy s. 17

Musik s. 10-13

Kunst og kultur s. 18-19

Vi bygger kejserens trone
23/8 kl. 12:00-18:00
Nattergaleworkshop
24/8 kl. 12:00-18:00
Kejserlige Blomster
25/8 kl. 12:00-18:00
Landskabsmaleri fra Den kejserlige
have
26/8 kl. 11::00-17:00
Slotsarkitekturworkshop i brugt
porcelæn
27/8 kl. 12:00-18:00
Entré Gratis.
Vintapperstræde

Spoken Word Festival s. 14-15
Aktiviteter for børn s. 20-21
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Foto: CamillaLundbye.com

AKTIVITETER FOR BØRN

BJØRNETJENESTEN

Foto: Anne Bæk

Tag børnene med på en musikalsk tidsrejse
med Bjørnetjenesten.

FLØDEDRØM X PØLSESKIND
Årets sanseudstilling på Kunstmuseum
Brandts kaster sig med glubbende appetit
over én af livets største glæder: mad!
Udstillingen er en spektakulær oplevelse for
hele familien. Labyrintiske forløb og smukke
rum lokker gæsterne på opdagelsesrejse
i et barokt eventyrland. Her regerer den
sukkerglade Dronning Flora Flødeskum, og
den kræsne Fru Kong Maveskind tager imod
undersåtter i tronsalen.

Sanseudstillingen tager børn og voksne med
på en herlig opdagelsesrejse ind i madens
forunderlige univers. Det er en hyldest til
fantasien med plads til at lege, røre, bygge,
kravle, dufte og hoppe.

21/8 kl. 10:00-17:00 23/8-24/8
kl. 10:00-17:00 25/8 kl. 10:00-21:00
26/8-28/8 kl. 10:00-17:00
Entré V: 120 kr. B: 30 kr. S: 75 kr.
Kunstmuseum Brandts

Kager flyver, desserter danser og i haven
vokser der pølser på træerne.

SILENT DISCO FOR BØRN
Tag børnene med ud på en helt anderledes og sjov tur gennem gågaden i Silent
disco-danseoptog for børn. Musikken bliver
afspillet igennem de høretelefoner, I får
udleveret, så I får en unik oplevelse og jeres
helt egen fest ude i det fri.

Vi starter festen foran Kongensgade 40 og
fortsætter rundt i gågaden med flere stop
undervejs, hvor I kan hoppe til og fra, som I
har lyst.

27/8 kl. 11:00-13:00
Entré Gratis.
Startpunkt: Kongensgade 40

Bjørnetjenesten skaber musikalske tidsrejser ind i sprogets magiske verden. Gennem
poetiske sange tages publikum med tilbage
til dengang, bjørnetjenester var en tjeneste,
man ikke ønskede sig at få. Gamle ordsprog
vendes på hovedet gennem fortælling og
musik og trækker tråde frem til børnenes
egen hverdag.

27/8 kl. 10:00-10:45 og 12:00-12:45
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Dexter

BØRNEAKTIVITETER I
SKT. HANS KIRKE

BALLETSKOLENS
EVENTYRLIGE
UNIVERS

I Sankt Hans Kirke i Nørregade er der
spændende og sjov opgavejagt for børn
under festivalen.

Træd indendfor i Det Kgl. Teater Balletskolen Odenses magiske univers til
åbent hus for de 4-8-årige og deres
forældre. Her vil Balletskolen fortælle
om, hvordan der arbejdes med H.C. Andersen både i læseskole og dansesale.

Kirken gemmer på en særlig historie i
forhold til H.C. Andersen. Han blev døbt
derhjemme lige efter fødslen, fordi han
var så lille og svag. Da han havde vokset
sig lidt større og stærkere, kom han op
i Sankt Hans Kirke, hvor han blev vist
frem.
Tag familien med på opdagelse i kirken.
Der er forskellige ture fra 6 år og op.

24/8 kl. 13:00-18:00
Entré Gratis.
Sankt Hans Kirke

Fortælleteater med balladesans for hele
familien!
Et inuit-sagn beretter om sælfolket, der engang har været mennesker, men som i dag
lever som sæler i havet. Kun ved fuldmånenat bliver de igen til mennesker, stiger op
af havet, lægger deres sælskind og danser
på klipperne. Lige som H.C. Andersens lille
havfrue længes smerteligt efter at blive
til menneske og komme op og leve over
havoverfladen, så længes sælpigen efter at
komme tilbage ned under havet.
En gribende fortælling af Anette Wilhjelm
Jahn om at søge efter sit rette element.

Foto: Kim Wendt

Musikken er et miks af folkemusik og
elektronisk fikumdik.

Sangene handler om bl.a. mobning, at positive Ord Smitter og fantasifulde narrestreger,

HAVFOLKET - FOR
FAMILIEN
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vi selv lærte af som børn. Flere af koncertens sange tager afsæt i H.C. Andersens
eventyr.

Der vil være forskellige aktiviteter for
børnene, mulighed for at prøve kostumer og for at øve dansetrin som en
rigtig ballerina og balletdanser.

22/8-26/8 kl. 15:00-17:00
Entré Gratis.
Balletskolen Odense

EVENTYRKASSER
Eventyrkasser - et stort univers i en lille
æske!
Kunstnerduoen LYD PORT inviterer store
og små til at omsætte kendte eventyr til
eventyrlige skotøjsæsker og komponere
et tilhørende musikstykke på computer.
Så tag familien med til en kreativ og
anderledes workshop, hvor I selv leger
med lyd.

21/8 kl. 10:00-12:00 og 13:0015:00
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Musikhuset Posten

21/8 kl. 15:30-16:30
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Odense Domkirke

Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Fri entré til arrangementer medmindre andet er nævnt. D: Dør F: Forsalg B: Barn U: Ung S: Studerende V: Voksen PWYW: Pay What You Want – betal hvad du vil

AKTIVITETER FOR BØRN
PAPIR OG PIXEL
- EN VISUEL VIDUNDERVERDEN
Magi og maskiner, papir og pixel. Kom og oplev en
mageløs og morsom performance, hvor papirklip
animeres og fortællinger opstår.

workshop, hvor I skal skabe jeres egne fantasifulde
papirklip, der bruges i performancen.

Den berlinske kunstnerduo BADABOOMBERLIN er
for første gang gået sammen med H.C. Andersens Hus - Ville Vau om at skabe en ny og legende performance, der levendegør H.C. Andersens
fascination af datidens moderne teknologi.

27/8-28/8 kl. 10:30-12:00 og 14:00-15:30.
Billletreservation nødvendig.
PERFORMANCE:
27/8-28/8 kl. 11:30-12:00 og 15:00-15:30
Billetreservation anbefales.

For at skabe deres performance, har de brug for
hjælp! Derfor inviteres børnefamilier også med til

WORKSHOP OG PERFORMANCE

Entré Gratis.
H.C. Andersens Hus - Ville Vau

BYG DIT EGET
EVENTYR MED
LEGO®-KLODSER

Festival
tur/retur 75,Læs mere på
fynbus.dk/
eventbillet

DET MINDSTE
CIRKUS
Poetisk og charmerende cirkus med klovnen Jody og hans assistent. Det mindste
Cirkus er essensen af cirkus – minimalistisk, uden telt og savsmuld, men med
en lille scene, hvor klovnen er eneste
medvirkende i et univers af poesi, mimik,
musik og magi.

Vær kreativ som Klods-Hans med bunkevis
af hvide LEGO®-klodser. I Kunstbygningen
Filosoffens smukke omgivelser kan I bygge
jeres helt eget eventyr, eller I kan bygge
med på det store fælles byggeri, der udvikler sig i løbet af ugen.

Foto: AsbjornSand

DEN GRIMME
ANDERSEN

Humoristisk dukketeater med H.C. Andersens skønne historie om en kejser, som af
to skurkagtige skræddere bliver overtalt
til at tro, at han går rundt i klæder lavet af
de smukkeste stoffer, mens han i virkeligheden ikke har noget på. Alle bliver fortalt,
at dem, der ikke kan se tøjet, enten ikke
duer til deres arbejde, eller er utilladeligt
dumme. Og hvem vil være det?

Teaterforestilling for børn, hvor to venner
genopfinder eventyret om Den grimme
Ælling.
Mens de to venner genopfinder eventyret
og genopliver H.C. Andersen på scenen,
følger vi også deres rejse i venskabet.
På rejsen støder de ind i en række af H.C.
Andersens andre eventyr.

27/8 kl. 10:00-10:35 og 12:00-12:35
Entré Gratis.
Odeons Plads

21/8 kl. 14:30-15:05 og 16:00-16:35
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Kulturmaskinen - Frølageret

EVENTYRET OM
SNEDRONNINGEN

HØNSEFJER OG
HUL I HOVEDET

Snedronningen er fortryllende smuk i sin
sneklædte kappe, når hun byder publikum
indenfor til en ny, fantasifuld udgave af det
kendte eventyr Snedronningen.

H.C. Andersen – alias skuespiller og forfatter Jens Jødal fra Kirketeatret – spiller
eventyret Det er ganske vist og lignelsen
om ”Den barmhjertige samaritaner”. Undervejs inddrages publikum selv i forestillingen, og der er lagt op til skæg, ballade
og alvor.
Foto: Jens Jødal, Kirketeatret

Her kan du høre eventyret fra Snedronningens perspektiv. For har du nogensinde
overvejet, hvad Snedronningens motiv er
for at forføre og fryse hjerter til is?
Foto:Signe Marie

21/8 kl. 09:30-09:55 og 11:00-11:25
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Kulturmaskinen - Frølageret

KEJSERENS NYE
KLÆDER

Foto: Jan Christensen

Foto: Kim Leprevost

21/8 kl. 10:00-17:00 22/8-26/8 kl.
13:00-17:00 27/8 kl. 10:00-17:00
Entré Gratis.
Kunstbygningen Filosoffen

22/8 kl. 16:00-16:30
Entré Gratis. Billetreservation
anbefales.
Odeon - Byens Scene

Shows og oplevelser s. 4-7

Teater og dans s. 8-9

Fortælling og foredrag s. 16

Comedy s. 17

Musik s. 10-13

Kunst og kultur s. 18-19

Der er kun én ting at sige: det bliver hul i
hovedet – på den fede måde!

24/8 kl. 16:00-17:00
Entré Gratis.
Sankt Hans Plads

Spoken Word Festival s. 14-15
Aktiviteter for børn s. 20-21
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DET KAN DU OGSÅ OPLEVE
H.C. ANDERSENS HUS
Alle dage kl. 10:00-20:00
Entré Se priser og info på
www.hcandersenshus.dk
H.C. Andersen Haven 1

H.C. ANDERSENS
BARNDOMSHJEM

I UGE 34

TUR MED ODENSES
VÆGTERE

KUNSTMUSEUM
BRANDTS

Mandag – lørdag kl. 21:0022:00
Entré Gratis.
Mødested: Den Gamle Kro,
Overgade 23

Tirsdag-onsdag kl. 10:00-17:00
Torsdag kl. 10:00-21:00
Fredag-søndag kl. 10:00-17:00
Entré Se priser og info på
www.brandts.dk
Amfipladsen 7

MØNTERGÅRDEN

Alle dage kl. 10:00-17:00
Entré Se priser og info på
www.hcandersenshus.dk
Munkemøllestræde 3-5

Der tages
forbehold for
trykfejl og
ændringer.

Alle dage kl. 10:00-17:00
Entré Se priser og info på
www.montergarden.dk
Møntestræde 1

TRAFIK I FORBINDELSE
MED H.C. ANDERSEN
FESTIVALS

Odense Banegård Center
Østre Stationsvej

Jernbanegade
Fra den 19. august kl. 6 til og med den 30. august kl.
16 er der ingen parkering i p-bane langs Kongens Have
og Odense Katedralskole.

Kongens Have
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Billetten kan købes i appen FynBus Mobilbillet eller i FynBus´ webshop.
Læs mere på FynBus.dk/eventbillet
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På www.odenserundt.dk kan du finde information om
mere end 4.000 parkeringspladser i centrum og på
havnen i Odense.
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Indgange til Munke Mose i forbindelse med Paraplyhuset - The House of Wonders
Det anbefales at benytte indgangene Klaregade/Hunderupvej, Munke Mose Allé og Jagtvej/Langelinie.

Festival
tur/retur 75,Læs mere på
fynbus.dk/
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Filosofgangen
Fra den 25. august til og med den 27. august vil dele
af Filosofgangen være periodevist afspærret i tidsrummet kl. 21.30-00.00.

Ha

Ø

Ny Vestergade
Fra den 20. august kl. 06.00 til og med den 28.
august kl. 17 afspærres Ny Vestergade.
Ingen parkering eller gennemkørsel.
Beboerkørsel dog tilladt mellem kl. 17 og kl. 10.
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Pantheonsgade
Fra den 25. august kl. 17.30 til og med den 26. august
kl. 02.00 afspærres Pantheonsgade fra Vestergade
til Pantheons Passage.
Ingen gennemkørsel. Desuden ingen parkering tilladt
i området fra den 25. august kl. 16.00 til den 26.
august kl. 02.00
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Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Fri entré til arrangementer medmindre andet er nævnt. D: Dør F: Forsalg B: Barn U: Ung S: Studerende V: Voksen PWYW: Pay What You Want – betal hvad du vil
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H.C. ANDERSEN FESTIVALS
EN AF DANMARKS STØRSTE KULTURFESTIVALER

HOVEDSTØTTER

VENUESTØTTER

DET HALVE KONGERIGE
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Filosofgang

6. Sankt Hans Kirke og
Sankt Hans Plads

11. H.C. Andersens Hus
H.C. Andersen Haven 1
12. Odense Adelige
Jomfrukloster
Albani Torv 6

23. Vintapperstræde
24. Kongensgade
25. Dexter
Vindegade 65
26. Kunstmuseum Brandts
Brandts Torv 1
27. Amfipladsen og
Amfiscenen
28. Studenterhus Odense
Amfipladsen 6
29. Magasinet
Farvergården 19
30. Brandts Passage
31. Kulturmaskinen og
Farvergården
32. Kunstgalleriet Odense
33. Kunstgaden
Ny Vestergade

13. Eventyrhaven

34. Teater Momentum
Ny Vestergade 18

14. Odense Domkirke
Klosterbakken 2

35. Den Fynske Opera
Filosofgangen 19

15. Albani Torv

36. Kunstbygningen
Filosoffen
Filosofgangen 30

16. Fisketorvet
17. Odense Rådhus
Flakhaven 2
18. Flakhaven
19. Platanpladsen

37. Munke Mose
38. H.C. Andersens
Barndomshjem
Munkemøllestræde 3
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Infostand

Har du spørgsmål under festivalen, kan du
henvende dig i vores infostand. Infostanden
finder du i Kongensgade 15.
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LAV DIT EGET
FESTIVALPROGRAM
På www.hcafestivals.dk/program finder du hele programmet
med mere end 500 eventyrlige oplevelser. Du kan filtrere og søge i
programmet, så du finder præcis det, du har lyst til at opleve.
Tryk på ❤ og lav dit eget program. Efterfølgende kan du få vist dit
eget program ved at trykke på ”Vis gemte” i den pink bjælke øverst.
Det er også på www.hcafestivals.dk/program du kan få vist de
seneste opdateringer.
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