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PRESSEMEDDELELSE 28.10.22 

 

Popfest til H.C. Andersen Festivals: Helmig og Sycamore i Kongens Have 
 

Thomas Helmig og Drew Sycamore bliver de musikalske hovednavne, når en af Danmarks største 

kulturfestivaler, H.C. Andersen Festivals, løber af stablen til august næste år. Sycamore og Helmig 

udgør sammen med Ericka Jane det attraktive, musikalske trekløver til fredagskoncerten i Kongens 

Have 25. august. Billetterne til musikfesten bliver sat til salg mandag 31. oktober kl. 10.00. 

 

Der bliver popfest i Kongens Have i Odense fredag 25. august 2023. Den traditionelle 

fredagskoncert under H.C. Andersen Festivals bliver nemlig med Ericka Jane, Drew Sycamore og 

Thomas Helmig på plakaten. 

 

Thomas Helmig kræver ingen nærmere præsentation. Den århusianske hitmager har været på 

toppen af den danske musikscene i snart 40 år, og stort set alle danskere kan synge med på 

’Malaga’, ’Stupid Man’ og ’Det er mig, der står herude og banker på’. Helmig lagde i sommer både 

Tinderbox og Smukfest ned, og billetterne til hans tre arenakoncerter i Aarhus og København til 

foråret er stort set revet væk. 

 

Derfor er det også en begejstret festivaldirektør, der ser frem til Helmigs besøg i Kongens Have. 

 

”Jeg er superstolt over, at vi kan præsentere Thomas Helmig til fredagskoncerten. Han er uden tvivl 

en af de største stjerner på den danske musikscene, og samtidig er han garant for en fantastisk, 

underholdende fest,” siger festivaldirektør Peter Bøgholm. 

 

Jane og Sycamore fyrer op under festen 

Det er dog langt fra kun Thomas Helmig, som fredagskoncertens gæster kan glæde sig til. Inden 

Helmig lukker popfesten, har de to sangerinder Ericka Jane og Drew Sycamore fyret op under 

Kongens Have. 

 

”Med Ericka Jane, Drew Sycamore og Thomas Helmig synes jeg, vi har et fantastisk line-up til en stor 

musikfest i Kongens Have. Mens Helmig er et ikon i dansk musik, er de to sangerinder en del af de 

nye og talentfulde stjerner, så vi ser frem til at samle flere generationer af fynboer til en 

uforglemmelig aften,” siger Peter Bøgholm. 

 

Drew Sycamore buldrede ind på den danske musikscene, da coronaen havde et solidt tag i 

danskerne. Først med debutalbummet ’Brutal’ i 2019, men specielt med albummet ’Sycamore’ i 

2021. Herfra strøg både ‘Take It Back’, ‘I Wanna Be Dancing’ og ‘45 Fahrenheit Girl’ ind på toppen af 

den danske hitliste, hvorefter hun sidste år lagde hele festivaldanmark ned. 

 

Ericka Jane, der startede sin musikalske karriere i ’X Factor’ i 2011, har siden sunget sig ind i 

hjerterne på mange danskere med hits som ’Favorite Lie’ og ’I Say Stupid Things’. Senest var hun i 
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2021 nomineret som ’årets nye navn’ til Danish Music Award, og samme nominering fik hun til Zulu 

Awards året efter. 

 

2.000 Early Bird-billetter til de hurtige 

Billetterne til H.C. Andersen Festivals’ fredagskoncert kan købes fra mandag 31. oktober kl. 10.00 

via hjemmesiden hcafestivals.dk. Her sælges 2.000 billetter til en Early Bird-pris på 479 kr. inkl. 

gebyr, som er hundrede kroner under normalprisen på 579 kr. inkl. gebyr.  

 

For mere information, kontakt: 

Rikke From, marketing- og kommunikationschef, H.C. Andersen Festivals, tlf. 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 2023 afvikles festivalen for tiende gang fra 17.-27. august. 

• Blandt andre Odense Blomsterfestival, HCA Comedy Festival og Spoken Word Festival er en 

del af H.C. Andersen Festivals. 

• 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. 

 


