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Grand Prix-vinder, Queen og ’tøsedrenge’: Kunstnere klar til Kongens Have 
 

Der er dømt fællessang i Kongens Have fredag 27. august, når Queen Machine, Anne Dorte Michelsen & 
Maria Bramsen og Melodi Grand Prix-vinderne fra Fyr & Flamme er på programmet til fredagskoncerten 
under H.C. Andersen Festivals. Billetterne kan fra i dag købes på hcafestivals.dk. 
 
Du kan godt smøre stemmebåndet, inden du tager til fredagskoncerten ved årets H.C. Andersen Festivals. 
For fredag 27. august skal du synge med på klassikere som ‘We will Rock you’, ‘I want to Break Free’, 
‘Bohemian Rhapsody’, ’Sig du kan li’ mig’, ’Ud under åben himmel’, ’Mandagsstævnemøde’, ’Indianer’ og 
vinderen af Dansk Melodi Grand Prix, ’Øve os på hinanden’, når Queen Machine, Anne Dorte Michelsen & 
Maria Bramsen og Fyr & Flamme står på scenen i Kongens Have. 
 
”Det er en fest, som jeg glæder mig til at være en del af, og det er jeg sikker på, at mange odenseanere også 
gør. Med de her kunstnere har vi i hvert fald sørget for et brag af et line-up, som nok få gang i publikums 
sangstemmer,” siger festivaldirektør Peter Bøgholm, der glæder sig til, at Kongens Have atter bliver fyldt 
med feststemte odenseanere. 
 
”Det ser heldigvis ud til, at coronaens indflydelse på årets festival bliver mindre og mindre, men vi tager 

naturligvis alle de nødvendige forholdsregler, så trygheden er i højsædet. Derfor sætter vi i første omgang 

kun 5.000 billetter til salg, men vi håber, at der når at blive åbnet op for endnu flere publikummer.” 

 
Med storsyngende Bjarke Baisner i forgrunden har Queen Machine i mere end ti år leveret deres fabelagtige 
fortolkninger af Queens fantastiske sangskat. Og de leverer dem, som de selv udtrykker det, ”som var man 
på selveste Wembley.” 
 
Synge med-potentialet er mindst lige så stort, når Anne Dorte Michelsen & Maria Bramsen inviterer til 80’er 
og 90’er-fest og synger de mange hits fra tiden i blandt andet Tøsedrengene og Ray Dee Ohh. Og endelig vil 
musikduoen Fyr & Flamme, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest 2021, spille op til fest 
i Kongens Have. 
 
Fylder byen med gratis kulturoplevelser 

Koncerterne i Kongens Have er endnu et af kirsebærrene på toppen af det samlede program for årets H.C. 
Andersen Festivals, som netop er blevet præsenteret. Og der er som altid meget at se frem til i uge 34, hvor 
festivalen fylder Odenses gader og stræder med mere end 500 eventyrlige kulturoplevelser med H.C. 
Andersens mangfoldige univers som omdrejningspunkt.  
 

Og festivaldirektøren glæder sig over, at han og fynboerne med koncerterne i Kongens Have og det 

offentliggjorte program kan begynde at glæde sig til årets H.C. Andersen Festivals. 

 

“Efter mere end et år med corona, lockdown og uvished glæder jeg mig i år ekstra meget til at kunne byde 

borgere og gæster velkommen i Odense Centrum under H.C. Andersen Festivals. Vi er utrolig stolte over, at 

vi på trods af corona har formået at sammensætte et stort, alsidigt og spændende festivalprogram. Og lige 

som rigtig mange andre glæder jeg mig meget til igen at opleve Odense gader, stræder og pladser summe af 

liv, eventyr, fælleskab og livsglæde,” siger Peter Bøgholm. 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2021


Årets festival byder blandt andet på HCA Comedy Festival, koncerter på Flakhaven, udstillinger, opera og 

koncerter i Kunstgaden i Ny Vestergade, dans og underholdning i Vintapperstræde og et eventyrligt show i 

Munke Mose. Og så en masse gadeperformance rundt omkring i bymidten. 

 

Det samlede program for festivalen kan ses på hcafestivals.dk, hvor du kan holde dig opdateret og lave dit 

eget program.  

 
For yderligere informationer, kontakt: 
Rikke From Larsen, Marketing- og Kommunikationschef, H.C. Andersen Festivals, telefon 2284 0885 
 
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 2021 afvikles festivalen for ottende 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. 

 


