
PRESSEMEDDELELSE: 

Mads Langer fuldender fredagskoncerten i Kongens Have 
 
Rasmus Seebach og Blæst er allerede præsenteret. Nu fuldender Mads Langer programmet til 
fredagskoncerten i Kongens Have fredag 26. august under årets H.C. Andersen Festivals.  
 
H.C. Andersen elskede musik, og derfor er det naturligt, at musikken har en stor plads på den 
odenseanske kulturfestival. Og i år er det en af Danmarks dygtigste sangere, Mads Langer, der 
fuldender musikprogrammet til fredagskoncerten, når han går på scenen i Kongens Have fredag 26. 
august. 
 
Scenen i Kongens Have får samme dag besøg af Rasmus Seebach og Blæst, så publikum kan se frem 
til en fantastisk fredag med to af Danmarks største stjerner og et af de mest spændende bands på 
den danske stjernehimmel. 
 
”Vi er virkelig stolte af den line up, vi kan præsentere til fredagskoncerten. Med Mads Langer og 
Rasmus Seebach som toppen af den musikalske kransekage er der lagt op til en fantastisk fredag i 
Kongens Have, hvor publikum også kan opleve Blæst,” siger festivaldirektør Peter Bøgholm og 
tilføjer: 
 
”Musikken er en vigtig del af H.C. Andersen Festivals, og Mads Langer hører til en af Danmarks 
allerbedste og mest populære sangere, hvad han også viste, da han sidst gæstede vores 
kulturfestival i 2019. Samtidig er der ”Vi elsker 90’erne” om lørdagen i Kongens Have, og så har vi 
blandt andet også stadig til gode at præsentere en stribe kunstnere til Amfiscenen.” 
 
Musikalske opkomlinge og succesfulde Seebach 
Dørene til fredagskoncerten i Kongens Have åbnes fredag 26. august kl. 16, hvorefter publikum 
udover Mads Langer kan se frem til en eftermiddag og aften med Blæst og Rasmus Seebach. 
 
Siden 2009 har Rasmus Seebach både vundet et utal af priser og danskernes musikhjerter med sine 
velkomponerede, danske popsange, som de fleste kan synge med på. Med sine fem studiealbums 
har han opnået større succes end de fleste andre på den danske musikscene, hvilket den tildelte 
ærespris under det senest afholdte Danish Music Award show sætter en stor streg under. 
 
De musikalske opkomlinge fra Blæst satte sig selv på det musikalske landkort i 2020 med debut-
ep’en ’Vindstille’, hvor de groovy og dansksprogede popsange delikat bliver serveret af forsanger 
Fernanda Rosas karismatiske vokal. De ungdommelige tekster om små hverdagsøjeblikke, rummer 
stor poesi og er båret af en ukuelig musikalsk fremdrift, som har fået både GAFFA, Soundvenue og 
Bands of Tomorrow til at spå den danske kvartet en lovende fremtid. 
 
500 ekstra Early Bird-billetter 

Billetterne til fredagskoncerten kan købes på hcafestivals.dk, og i anledning af offentliggørelsen af 

Mads Langer er der sat yderligere 500 Early Bird-billetter til salg til 299 kr. plus gebyr. Når Early 

Bird-billetterne solgt, stiger prisen til 350 kr. plus gebyr. 

 



Early Bird-prisen er forudsat, at man tilmelder sig H.C. Andersen Festivals nyhedsbrev via 

hjemmesiden 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 og afholdes fra 21.-28. 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. På grund af den store støtte fra især det 

fynske erhvervsliv, er størstedelen af de mange events 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. Sammen med diverse fonde er det fynske erhvervsliv 

med til at dække ca. 80 procent af festivalens budget, mens Odense Kommune støtter 

festivalen med ca. 20 procent. 

• 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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