
ÅRETS TEMA: SKØNHEDEN I FORVANDLINGEN
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Udstillere
1 Skønheden i Forvandlingen - temaudstilling | Flakhaven

2 Langeskov Planteskole | Klosterbakken v. Domkirken

3  Miljøteltet (Fjernvarme Fyn, Odense Renovation og  

VandCenter Syd) | Skt. Knuds Plads v. Domkirken

4 Gartneriet PKM | Eventyrhaven

5 Klaus Jensen Havekunst | Eventyrhaven

6 Odense Soroptimist Klub | Eventyrhaven

7 GURO Denmark | Eventyrhaven

8 Fyns Flettekreds  | Eventyrhaven

9 Festivalkoen, Rosa Danica | Eventyrhaven

10 SHROLL FLOWERS | Eventyrhaven

11 Bloddonorerne i Odense | Klingenberg

12 Gartneren i Nonnebo | Platanpladsen på Klingenberg

13 KOLD College | Platanpladsen på Klingenberg

14 Danseakademi City Ballet | Klingenberg

15 Eventyrpandekager | Flakhaven

16 Odense Blomsterfestivals Info-stand | Flakhaven

17 Nordfyns Biavlerforening | Vestergade ved Bryggeriet

18 De fire årstider | Asylgade

19 PEMO Bambus | Gråbrødre Plads

20 Gartneriet Thoruplund | Gråbrødre Plads

21 Gartneriet by Growers | Gråbrødre Plads

22 Økologihaven | Gråbrødre Plads

23 Pink træ-spir | Lille Gråbrødre Stræde

24 Natteravnene Odense | Ove Sprogøs Plads/Vestergade

25 Planter på fad | Ove Sprogøs Plads/Vestergade

26 Stoppenålen - skulptur | Vestergade/Klaregade

27 Vintapperstrædets gadeudsmykning | Vintapperstrædet

28  Hyrdinden og skorstensfejeren  - skulptur  

| Kongensgade/Vestergade

29 Konen med æggene - skulptur | Kongensgade/Slotsgade

30  Stenbuk og tyrehoved i granit - skulptur  

| Kongensgade/Grønnegade

31 Brandts Passages Gadeudsmykning | Brandts Passage

32 Gartneriet Svend Nielsen | Arkaden Food Hall

33 Fyens Stiftstidende | Banegårdspladsen

Åbningstider 
Odense Blomsterfestivals  

informationsstand og stande 
rundt om i byens centrum  

er hver dag åbne i tidsrummet:

Torsdag  den 19. august - kl. 17.00-20.00
Fredag  den 20. august - kl. 10.00-20.00
Lørdag  den 21. august - kl. 10.00-17.00
Søndag  den 22. august - kl. 10.00-16.00
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Nu en del af H.C. Andersen festivals
Odense Blomsterfestival blev i 2020 en del af H.C. Andersen 
Festivals. I den forbindelse blev temaet baseret på et kreativt 
fundament, der tager udgangspunkt i H.C. Andersens univers 
og er en kobling mellem Odense Blomsterfestival og H.C. 
Andersens forfatterskab. Odense Blomsterfestivals kreative 
fundament er udarbejdet af professor emeritus cand. phil. Johs. 
Nørregaard Frandsen, tidligere leder af H.C. Andersen Centret 
ved Syddansk Universitet Odense.

Om årets tema ’Skønheden i forvandlingen’
Årets tema er inspireret af H.C. Andersens syn på planternes 
lovmæssighed. Planter gennemgår en forvandling i alle 
stadierne af en livscyklus og indeholder skønhed i alle stadier 
– ’Skønheden i forvandlingen’. Det er en cyklisk udvikling fra et 
spirende liv til en opblomstring, til at bære frugt og siden til at 
visne, og forfalde og atter blive en del af naturen. 

Odense Blomsterfestival 2021
Odense Blomsterfestival er Odenses smukkeste festival og finder sted hvert år i uge 33.
Festivalen er gratis at besøge og byder på et væld af kreative blomster- og planteudsmykninger. 
Hvert år udsmykkes byen ud fra et nyt tema, som i 2021 er ’Skønheden i forvandlingen’

”H.C. Andersens sproglige geni folder sig ud i sproget, som blomster folder sig ud en forårsdag med dufte og farver og nye former.
Blomster og planter, naturen, repræsenterer ofte hos H.C. Andersen fantasiens evne til at spire og blomstre samtidig med, at de repræsente-
rer kærlighed, respekt og skønhed. De repræsenterer skønhed og det ypperste, men også forvandlingens lovmæssighed. For blomsten skal dø 
og sætte frø, så livet fortsætter i en stadig cyklisk bevægelse.”

(Citat fra professor emeritus cand. phil. Johs. Nørregaard Frandsen,  
tidligere leder af H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet Odense.) 
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Årets tema: Skønheden i forvandlingen

3.  Træets krone  
og forgreninger

En stor, flot blomsterportal fører 
dig ind i træets krone.  Træets 
krone symboliserer de forskellige 
stadier i en livscyklus. Portene, 
dørene og husene er det visuelle 
billede på overgange mellem 
faserne. Vi går fra et stadie til et 
nyt, og det er selve forvandlingen i 
denne proces, der er skønheden.  
Træet bærer frugt, som sætter nye 
frø og som spirer op på ny. 

1. Træets rodnet 
Udstillingen starter ved indgangen 
til træets rodnet, som grundlaget 
for træets vækst, hvorfra forvand-
lingen og udviklingen spirer.

2. Træets stamme
Herefter bevæger man sig op 
gennem træstammen- symbolet på 
grundstammen i livet. Læg mærke 
til de små historier undervejs i 
mikrolandskaberne samt stam-
mens struktur, som er et billede på 
variationer i livet - fra det bløde og 
lette grønne, over til rustikke og 
grove grene. 

Festivalens centrale udstilling ligger 
på Flakhaven og er i år bygget op som 
et træ, som det naturlige element i 
konstant forandring og forvandling fra 
rødderne til trækronen. Følg træets 
forvandling igennem udstillingen. 

RÅ
DH

US
ET



EN TRYG OG SIKKER FESTIVALOPLEVELSE

Vi ønsker at skabe en tryg og sikker festivaloplevelse for alle 
vores gæster og følger naturligvis de gældende corona-restrik-
tioner. 

DAGLIGE AKTIVITETER
Daglige aktiviteter foregår indenfor standenes åbningstider.

Salg og tips & tricks hos Schroll Flowers
Salg af hortensia fra Gartneriet Schroll Flowers, som er blandt 
verdens største hortensia-producenter med egen forædlings-
afdeling. Deres gartnere står klar til at besvare spørgsmål og 
giver gode tips & tricks om deres hortensiaer.   

 Eventyrhaven, stand 10 

Ta’ på en digital skattejagt om krydderurter
Deltag i Økologihavens digitale krydderurtequiz på standen. 
Du har mulighed for at vinde en flot kasse med økologiske 
krydderurter. Du finder QR-koden eller web-adressen til 
quizzen på standen.

 Gråbrødre Plads, stand 22 

Plantesalg og konkurrence
Salg af planter og diverse haveting hos Langeskov Plante-
skole. Deltag også hver dag i en konkurrence om et gavekort 
til Home & Garden på 500kr. 

 Klosterbakken ved Domkirken, stand 2

Plantesalg  og vejledning
Besøg Gartneren i Nonnebo og se udvalget af planter.

 Platanpladsen ved Klingenberg, stand 12. 

Soroptimisternes tombola
Kom og prøv lykken i Soroptimisternes tombola. 
Overskuddet går hvert år til at fremme menneskerettigheder 
og forholdene for kvinder. I år går det til organisationen  
’Søstre mod vold og kontrol’.  

 Eventyrhaven, stand 6

Natteravnene
Foreningen Natteravnene står klar til at fortælle om deres 
arbejde med at skabe tryghed for de unge i nattelivet. Du kan 
også deltage i en konkurrence ved at kaste med en terning og 
’slå en natteravn’.  

 Ove Sprogøs Plads/Vestergade, stand 24

Hvor er den flotteste udsmykning 2021? 
Se byens blomsterudsmykninger og stem på den flotteste!   

Send en sms til 1245 med din favoritudsmykning.  
Skriv Stand 1, Stand 2 osv. (du kan maks. stemme 5 gange - 1 stemme pr. sms).  
Så er du samtidig med i konkurrencen om spændende gavekort til Odense City og Plantorama.   
Vinderen trækkes søndag den 22. august kl. 10 og får direkte besked.  

Konkurrencen udbydes af Jysk Fynske Medier, Banegårdspladsen 1, 5000 Odense C.

Med Natureventyr kan børn og voksne drage ud og opleve en 
spændende fortælling, der vækker Odense Blomsterfestivals 
mange smukke udstillinger til live gennem fantasi og udfor-
dringer. Via Natureventyrs app kan I tage med på eventyr, hvor 
I går fra kapitel til kapitel og følger en forsigtig alfeprins, som 
mere end noget andet nyder roen og skønheden i alfernes rige. 
Men da hans bedste veninde en dag forsvinder på en af sine 

fantastiske eventyr, beslutter han sig for at drage ud i den 
farlige og foranderlige verden for at finde hende. Undervejs 
rejser han gennem årstidernes skiften og møder et væld af 
mystiske væsner, der lærer ham en masse om både mod, 
venskab og skønheden i forvandlingen. 

Hent APP’en gratis i APP store eller Google Play

Ta’ med på en eventyrlig rejse  
igennem Odense Blomsterfestival  

Blomsterfestivalens program 2021
(Med forbehold for ændringer)

Konkur
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TORSDAG DEN 19. AUGUST

10.00-18.00 Odense Cityforenings butikker er åbne

17.00-18.00 KOLD College - salg og inspiration
KOLD College viser med udstillinger og arbejdende boder et 
udsnit af deres gartneruddannelser. Elever fra den ’Grønne 
kreative salgsmedarbejder’-uddannelse viser ideer med 
planter til have og bolig samt sælger forskellige plantedesigns 
og krydderurter. 

 Platanpladsen, stand 13

17.00-17.30 Åbningsceremoni
Den officielle åbning af Odense Blomsterfestival, som i år 
afholdes på Eventyrslottet i Eventyrhaven. 

 Eventyrhaven

18.00-21.00 Sommerdans i Eventyrhaven
Kom og vær med, når Folkemusiklauget Fynboerne byder op til 
dans på scenen ved Café Siesta i Eventyrhaven.  
Det er gratis at deltage. 

 Eventyrhaven, Cafe Siesta

19.00 Nordisk Klassisk Musik & Eventyr
Svensk aften. Et venskabsby-arrangement mellem Trondheim, 
Norrköping og Odense. En harmonikavirtuos spiller skønne, 
kendte og meget svenske sømandsmelodier – og andre toner 
af svenske komponister, mens Torben Iversen i gult og blåt 
oplæser små godbidder af svensk litteratur.

 Eventyrslottet, Eventyrhaven

FREDAG DEN 20. AUGUST

10.00-19.00 Odense Cityforenings butikker er åbne

10.00-17.00 KOLD College - salg og inspiration
KOLD College viser med udstillinger og arbejdende boder et ud-
snit af deres gartneruddannelser. Elever fra den ’Grønne kreative 
salgsmedarbejder’-uddannelse viser ideer med planter til have 
og bolig samt sælger forskellige plantedesigns og krydderurter. 

 Platanpladsen, stand 13

10.00-20.00 Miljøteltet: sammen om en bæredygtig klode
VandCenter Syd, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation 
inviterer indenfor til en masse gratis aktiviteter for hele 
familien i Miljøteltet ved Domkirken. Kreative sjæle kan bygge 
et insekthotel af genbrugsmaterialer. Der er også mulighed for 
at ”skide til måls”, varme hjernen op ved lykkehjulet eller blive 
inspireret til at forvandle gammelt til nyt. 
Kom og prøv lærerige aktiviteter og bliv klogere på, hvordan vi 
sammen kan gøre en forskel for kloden.

 Skt. Knuds Plads v. Domkirken, stand 3

12.00-17.00 Blomstrer din mentale sundhed? 
Kom forbi gadestanden ved Center for Mental Sundhed til en 
snak om, hvad der kan få den mentale sundhed til at blomstrer.

 Center for Mental Sundhed - Jernbanegade 15, Odense C.

13.00-16.00 KOLD College - Grøn kreativ salgsmedarbejder 
Hør om uddannelsen til Grøn kreativ salgsmedarbejder på 
skolens informationsstand, hvor faglærer Dorthe Vembye vil 
være til stede med information og besvare spørgsmål. 

 Platanpladsen, stand 13

14.00-15.00 Guidet rundtur i Odense
Mød op ved Domkirken på Klosterbakken og deltag i en 
spændende rundvisning i Odense, hvor du både ser de smukke 
blomsterudsmykninger og får sjove historiske fakta om Oden-
se. Bemærk - begrænset antal deltagere på 40 personer. 

 Domkirken ved Klosterbakken

15.00-15.30 Danseakademi City Ballet
Oplev balletdanserne fra Danseakademi City Ballet folde sig 
ud i en fortolkning af årets tema ’Skønheden i forvandlingen’.

 Cafe Siesta

15.00-15.30 Naturens effekt på mental sundhed
Naturvejleder Vivian Lund Hansen holder oplæg om naturens 
positive indvirkning på vores mentale sundhed og om, hvordan vi 
bevidst kan styrke vores mentale trivsel ved ophold i naturen og 
grønne omgivelser. Kræver ikke tilmelding, men er efter først til 
mølle princippet og efter gældende corona-restriktioner. 

 Center for Mental Sundhed - Jernbanegade 15, Odense C.

15.30 H. C. Andersen Paraden
Oplev H.C. Andersen Paraden optræde med deres eventyrlige show.

 Flakhaven

15.30 Øl-release omgivet af skønheden i forvandling
Bryggeriet laver release på en øl på deres terrasse, som er 
pyntet efter temaet ’Skønheden i forvandlingen’.

 Bryggeriet på Flakhaven

16.00 H. C. Andersen Paraden
Kom og se den eventyrlige forestilling ”24 eventyr på 24 minutter”. 

 Eventyrslottet, Eventyrhaven

16.00-16.30 Naturens effekt på mental sundhed
Naturvejleder Vivian Lund Hansen holder oplæg om naturens 
positive indvirkning på vores mentale sundhed og om, hvordan vi 
bevidst kan styrke vores mentale trivsel ved ophold i naturen og 
grønne omgivelser. Kræver ikke tilmelding, men er efter først til 
mølle princippet og efter gældende corona-restriktioner. 

  Center for Mental Sundhed - Jernbanegade 15, Odense C. 

16.00-17.00 Guidet rundtur i Odense
Mød op ved Domkirken på Klosterbakken og deltag i en 
spændende rundvisning i Odense, hvor du både ser de smukke 
blomsterudsmykninger og får sjove historiske fakta om Oden-
se. Bemærk - begrænset antal deltagere på 40 personer. 

 Domkirken ved Klosterbakken

16.30-17.00 Danseakademi City Ballet
Oplev balletdanserne fra Danseakademi City Ballet folde sig 
ud i en fortolkning af årets tema ’Skønheden i forvandlingen’.

 Flakhaven

17.30-18.00 Danseakademi City Ballet
Oplev balletdanserne fra Danseakademi City Ballet folde sig 
ud i en fortolkning af årets tema ’Skønheden i forvandlingen’.

 Amfiscenen, Brandts Klædefabrik

18.00-21.00 Sommerdans i Eventyrhaven
Kom og vær med, når Indy Hop - Swing the Shoes byder op til 
dans på scenen ved Café Siesta i Eventyrhaven. Det er gratis 
at deltage. 

 Eventyrhaven, Cafe Siesta

19.00 Nordisk Klassisk Musik & Eventyr
Norsk aften. Et venskabsby-arrangement mellem Trondheim, 
Norrköping og Odense. Tre vakre, norske jenter udgør en kla-
rinettrio, der byder på klassisk kammermusik af hjemlandets 
komponister. Torben Iversen i blåt, rødt og hvidt oplæser 
norske fortællinger.

 Eventyrslottet, Eventyrhaven



LØRDAG DEN 21. AUGUST

10.00-16.00 Odense Cityforenings butikker er åbne

10.00-16.00 KOLD College - salg og inspiration
KOLD College viser med udstillinger og arbejdende boder et 
udsnit af deres gartneruddannelser. Elever fra den ’Grønne 
kreative salgsmedarbejder’-uddannelse viser ideer med 
planter til have og bolig samt sælger forskellige plantedesigns 
og krydderurter. 

 Platanpladsen, stand 13

10.00-14.00 KOLD College - Gartner
Hør om KOLD Colleges uddannelser til gartner på skolens 
informationsstand, hvor faglærer Liv Bolten Jørgensen vil være 
til stede med information og besvare spørgsmål.

 Platanpladsen, stand 13

10.00-17.00 Miljøteltet: sammen om en bæredygtig klode
VandCenter Syd, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation 
inviterer indenfor til en masse gratis aktiviteter for hele 
familien i Miljøteltet ved Domkirken. Kreative sjæle kan bygge 
et insekthotel af genbrugsmaterialer. Der er også mulighed for 
at ”skide til måls”, varme hjernen op ved lykkehjulet eller blive 
inspireret til at forvandle gammelt til nyt. 
Kom og prøv lærerige aktiviteter og bliv klogere på, hvordan vi 
sammen kan gøre en forskel for kloden.

 Skt. Knuds Plads v. Domkirken, stand 3

10.00-17.00 Oplev biernes verden
Mød dronningen og hendes arbejdere og se og hør om biernes 
forunderlige verden. Smag nyslynget honning, få en snak om 
biavl og hør, hvordan du kan blive bi-venlig.

 Vestergade ved Bryggeriet, stand 17

11.00-11.30 Danseakademi City Ballet
Oplev balletdanserne fra Danseakademi City Ballet folde sig 
ud i en fortolkning af årets tema ’Skønheden i forvandlingen’.

 Flakhaven

12.00 H.C. Andersen Paraden 
Oplev H.C. Andersen Paraden optræde med deres eventyrlige show. 

 Flakhaven

12.00-12.30 Danseakademi City Ballet
Oplev balletdanserne fra Danseakademi City Ballet folde sig 
ud i en fortolkning af årets tema ’Skønheden i forvandlingen’.

 Eventyrhaven, Cafe Siesta

13.00 H.C. Andersen Paraden 
Kom og se den eventyrlige forestilling ”24 eventyr på 24 minutter”. 

 Eventyrslottet, Eventyrhaven

13.00-13.45 Klokkespilskoncert fra domkirkens tårn
Domkirkens klokkenist Anders Grankvist Schou spiller vanen 
tro en særlig blomsterfestivalkoncert. Koncerten høres bedst 
i Eventyrhaven bag ved kirken. I domkirkens konsistoriesal er 
der opstillet storskærm, som transmitterer direkte fra klokke-
spillet i tårnet. Der er desuden mulighed for en fremvisning af 
tårnet samt at opleve koncerten i tårnet umiddelbart ved siden 
af den spillende klokkenist. Interesserede bedes stå klar i 
domkirken ved tårntrappen i kirkens sydvestlige hjørne  
kl. 12.35 den dag. Der er et begrænset antal pladser i tårnet.

 Odense Domkirke, Eventyrhaven

13.30-14.00 Danseakademi City Ballet
Oplev balletdanserne fra Danseakademi City Ballet folde sig 
ud i en fortolkning af årets tema ’Skønheden i forvandlingen’.

 Amfiscenen, Brandts Klædefabrik

15.30 Blomsterkoncert
Kom og nyd en kirkekoncert, når Odense Domkirke afholder 
Blomsterkoncert. Fagotist Lars Mathiesen og organist Anders 
Grankvist Schou spiller stemningsfuld sommermusik af blandt 
andre Craig Philips, Georg Philipp Telemann og Edvard Elgar. 
Der er fri entré og koncerten varer ca. 45 minutter. 

 Odense Domkirke

16.00 Eventyr på Fodrejsen
En eventyrlig gåtur i H. C. Andersens fodspor i fødebyen. 
Torben Iversen i rollen som digteren fortæller, og vi møder le-
vende eventyrfigurer undervejs. En unik oplevelse for store og 
små! Vi starter ved H. C. Andersens Hus i Hans Jensen Stræde 
og den hyggelige, oplysende tur varer ca. en time.

 Hans Jensens Stræde 45, mødested

19.00 Nordisk Klassisk Musik & Eventyr
Dansk aften. Et venskabsby-arrangement mellem Trondheim, 
Norrköping og Odense. En fløjtenist og guitarist, Rosa og 
August, spiller klassiske værker af danske komponister, og 
Torben Iversen i rød-hvid smoking oplæser eventyr af digter 
Andersen. 

 Eventyrslottet, Eventyrhaven

SØNDAG DEN 22. AUGUST

10.00-16.00 Odense Cityforenings butikker er åbne

10.00-16.00 KOLD College - salg og inspiration
KOLD College viser med udstillinger og arbejdende boder et ud-
snit af deres gartneruddannelser. Elever fra den ’Grønne kreative 
salgsmedarbejder’-uddannelse viser ideer med planter til have 
og bolig samt sælger forskellige plantedesigns og krydderurter. 

 Platanpladsen, stand 13

10.00-16.00 Miljøteltet: sammen om en bæredygtig klode
VandCenter Syd, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation inviterer 
indenfor til en masse gratis aktiviteter for hele familien i Miljø-
teltet ved Domkirken. Kreative sjæle kan bygge et insekthotel 
af genbrugsmaterialer. Der er også mulighed for at ”skide til 
måls”, varme hjernen op ved lykkehjulet eller blive inspireret til 
at forvandle gammelt til nyt. 
Kom og prøv lærerige aktiviteter og bliv klogere på, hvordan vi 
sammen kan gøre en forskel for kloden.

 Skt. Knuds Plads v. Domkirken, stand 3

10.00-16.00 Oplev biernes verden
Mød dronningen og hendes arbejdere og se og hør om biernes 
forunderlige verden. Smag nyslynget honning, få en snak om 
biavl og hør, hvordan du kan blive bi-venlig.

 Vestergade ved Bryggeriet, stand 17

10.00-21.00 H.C. Andersen Festivals 
Åbningsdag for H.C. Andersen Festivals i uge 34, hvor ’Alt kan 
ske..’.  Hele ugen vil der være mange aktiviteter rundt omkring i 
byen med kunst, teater, workshops, musik og meget mere.  
Læs meget mere på www.hcafestivals.dk 

12.00-12.15 Flotteste udsmykning kåres
Præmieoverrækkelse til årets flotteste stand samt  
offentliggørelse af vinderne af SMS-konkurrencen.  
Vinderne får direkte besked. 

 Eventyrslottet, Eventyrhaven

14.00-16.00 KOLD College - Anlægsgartner 
Hør om skolens uddannelse til anlægsgartner på skolens 
informationsstand, hvor faglærer Torben Wiimh vil være til stede 
med information og spørgsmål.

 Platanpladsen, stand 13

16.00 Odense Blomsterfestival slutter for i år
Tak for beøsget - vi glæder os til at se dig igen til næste år!

MANDAG DEN 23. AUGUST

14.00-19.00 Plantesalg på Odense Havn
Kom og køb planter fra Odense Blomsterfetsival. KL. 14-15: 
Adgang for abonnenter af Fyens Stiftstidnede eller køb adgang 
for kr. 50,00. Kl. 15-19: Gratis adgang for alle.  
Bemærk- ny placering.  

 Tysklandskajen, Odense Havn



ww  

Vidste du at… 
• Odense Blomsterfestival har eksisteret siden 1999. 

•  Odense Blomsterfestival er et samarbejde mellem uddannelser, gartneribranchen, 
Odense Cityforening og Odense Kommune.   

• H. K. H. Kronprinsessen har været protektor for Odense Blomsterfestival siden 2012.  

•  Kold College, som tilbyder bl.a. erhvervsuddannelser til gartnere, hvor man kan 
specialisere sig enten til væksthus, planteskole eller havecenter, ligger i Odense.   

• Ca. 70% af de danske potteplantegartneriers produktionsareal ligger på Fyn. 

•  De mest producerede potteplanter i danske gartnerier er brændende kærlighed  
(Kalanchoe), klokkeblomster (Campanula) og roser (Rosa hybrid).

Det kan vi godt være stolte af! 

 – festlighederne fortsætter ind  
i uge 34, hvor H.C. Andersen Festivals  
springer ud og ’Alt kan ske…’  
H.C. Andersen Festivals er en af Danmarks største kulturfestivaler og byder på  
mere end 500 kulturaktiviteter for alle aldersgrupper i løbet af uge 34.  
Størstedelen er gratis.  

Se hele programmet på www.hcafestivals.dk

Husk


