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H.C. Andersen Festivals og Generator inviterer til Gadefest Tour  
 
Når Gadefest Tour i år rammer Odense, bliver det som en del af H.C. Andersen Festivals. Det sker 
torsdag 25. august, hvor den pulserende tour rundt i landet traditionen tro byder på 
TooManyLeftHands &Friends. 
 
 
Er du til konfetti, flammer og basarm, kan du godt begynde at glæde dig til torsdag 25. august. Her 
sætter årets Gadefest Tour gang i byen som en del af H.C. Andersen Festivals. 
 
Når festkaravanen Gadefest Tour besøger Odense i uge 34, bliver det i samarbejde med Albani, Aya 
Club, Generator Festivallen og H.C. Andersen Festivals, og man kan glæde sig til, at en række af 
danske top-artister indtager Amfiscenen ved Brandts Klædefabrik. 
 
”H.C. Andersen Festivals skaber oplevelser i samarbejde med sponsorer, frivillige og aktører, og vi er 
superstolte over i tæt samarbejde med Albani, Aya Club og Generator at få en ny festival ind under 
H.C. Andersen Festivals i form af Gadefest Tour. Her er der i den grad lagt i op til en fest for det 
yngre publikum og andre med lyst til et brag af konfetti og musik,” siger festivaldirektør Peter 
Bøgholm. 
 
TooManyLeftHands lukker festen 
Traditionen tro står der TooManyLeftHands & Friends på plakaten, når Gadefest Tour sparker gang i 
festen i foreløbig Randers, Odense, Viborg, Esbjerg, Sønderborg og Vejle fra 12. august til 17. 
september. Flere byer bliver tilført turnéen, ligesom der løbende bliver annonceret musiknavne til 
plakaten. 
 
”Vi glæder os enormt meget til det syvende år med Gadefest Tour. TooManyLeftHands har været 
med alle år og har for vane at lukke festen med et brag – og iigen i år tager de som altid en række af 
deres musikalske venner med under fanen ’TooManyLeftHands & Friends’. Det glæder vi os til,” 
siger Freddy Larsen, sponsorchef hos Albani, og tilføjer: 
 
”Vi glæder os mindst lige så meget til at præsentere flere kunstnere i starten af august, og så er det 
stadig forhåbningen, at der kommer endnu et par byer på tour-kortet.” 
 
Fri entré som optakt til Generator  
Det er gratis at deltage i Gadefest Tour og de omkringliggende aktiviteter. I Farvergården kan du 
blandt andet udfordre dine venner i Beer Pong, ligesom du kan slippe sin indre danser løs med 
headset til det støjfrie og underholdende Silent Disco.  
 
Gadefesten er også en lille smagsprøve på, hvad de unge kan forvente af Generator, som ligger i 
forlængelse af studiestarten. 
 



”Vi har længe gerne ville samarbejde med H.C. Andersen Festivals omkring Generator, og med det 
her samarbejde, hvor Gadefest Tour flytter til uge 34, får vi en kanonfed optakt til Generator, der 
foregår 9.-10. september," siger Anja Følleslev, leder af Generator og Studenterhus Odense.  
 
Gadefest Tour indledes 12. august i Randers, hvorefter der 25. august er gadefest i Odense. Viborg, 
Esbjerg, Sønderborg og Vejle følger efter henholdsvis 9., 10., 16. og 17. september. 
 
Du kan læse mere om Gadefest Tour på www.gadefest.dk og om H.C. Andersen Festivals på 
www.hcafestivals.dk.  
 
For mere information, kontakt: 
Rikke From Larsen, Marketing- og kommunikationschef, H.C. Andersen Festivals, tlf. 2284 0885, 
rikke@hcafestivals.dk  
 
Fakta om H.C. Andersen Festivals: 

• H.C. Andersen Festivals er en af Danmarks største kulturfestivaler og finder sted hvert år i 
uge 34 i Odense. I 2022 afvikles festivalen for niende gang fra 22.-29. august 

• H.C. Andersen Festivals samler tusindvis af mennesker gennem kultur og oplevelser, der 
fylder Odenses gader og stræder med liv, farve og lys i én af byens allerstørste 
tilbagevendende begivenheder. 

• Festivalens kulturelle program tager udgangspunkt i fem gennemgående værdier i H.C. 
Andersens forfatterskab. De fem værdier er udvalgt og defineret af Professor Emeritus Johs. 
Nørgaard Frandsen fra H.C. Andersen Centeret på Syddansk Universitet Odense og danner 
grundlag for mangfoldigheden i programmet og giver inspiration til de mange nationale og 
internationale kunstnere, der deltager i festivalen. 

• Værdierne er det grænseoverskridende, mønsterbruddet, tingenes og teknologiens magi, 
fællesskabets flertydighed og det magtfulde sprog. 

• Et stort og bredt udvalg af fortællere, kunstnere, gadeperformere og musikere formidler på 
hver deres måde H.C. Andersens evigt aktuelle univers, og i alt byder festivalen på mere end 
500 kulturelle aktiviteter for alle aldersgrupper. Størstedelen af de mange events er gratis. 

• H.C. Andersen Festivals er med stærk lokal forankring og internationalt udsyn med til at 
sætte en tyk streg under Odense som en levende og farverig by. 

• H.C. Andersen Festivals er en privat almennyttig nonprofit forening og i høj grad skabt med 
opbakning fra det fynske erhvervsliv, der med sine sponsorater er med til at finansiere 
festivalen. 

• H.C. Andersen Festivals er bygget på frivillighed og fællesskab. 

• Festivalen ledes af en bestyrelse med Brian Djernes som bestyrelsesformand. Peter Bøgholm 
er direktør for festivalen. 

• Alt kan ske under H.C. Andersen Festivals. 
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