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Fællessang åbner årets H. C. Andersen Festivals 
 

Et af de største ’coronahits’ åbner årets H. C. Andersen Festivals, når kulturfestivalen inviterer til 
stor åbningskoncert med fællessang med en lang række af Danmarks største og mest folkekære 
sangstemmer. Sangstemmerne bliver bakket op af Odense Symfoniorkester, og du kan allerede nu 
sikre dig en billet til en festlig aften på hcafestivals.dk. 
 
Steffen Brandt, Shaka Loveless, Rasmus Bjerg, Poul Krebs, Søs Fenger, Ida Corr og Kwamie Liv. Store 
danske kunstnere står alle på scenen, når ’Fællessang – Vi synger sammen’ søndag 22. august kl. 
19.30 åbner dette års H. C. Andersen Festivals. 
 
Åbningskoncerten foregår i Odense Koncerthus og kan både opleves søndag 22. og mandag 23. 
august. 
 
Rasmus Bjerg binder koncerten sammen, mens de folkekære sangstemmer bliver akkompagneret af 
Odense Symfoniorkester. Hver af de syv kunstnere synger to-tre sange. Sangene er en blanding af 
egne og andres hits – med den fællesnævner, at du med sikkerhed kender dem og kan synge med. 
 
”Endelig kan vi være sammen og synge sammen igen, og jeg glæder mig helt vildt til at kunne åbne 
festivalen med fællessang. Det er et stærkt koncept, som virkelig viste sine styrker under corona. 
Det at synge sammen vækker en masse glæde i os, fordi der er noget nært og varmt over 
konceptet, hvor man nærmest føler, at man sidder rundt om lejrbålet med de store kunstnere, så 
jeg ser frem til, at gæsterne fylder koncerthuset med fællessang,” siger festivaldirektør Peter 
Bøgholm og tilføjer: 
 
”Vi har fået samlet nogle af Danmarks bedste og mest folkekære sangere, som så får de dygtige 
musikere fra Odense Symfoniorkester i ryggeen. Det er et set up, der har alle ingredienserne til at 
blive en dejlig og minderig aften – og dermed også en virkelig god start på årets H. C. Andersen 
Festivals. Jeg tror på, at det kan frembringe både gåsehud og en behagelig rislen ned ad ryggen.” 
 
Billetter til det store åbningsshow kan allerede nu købes på hcafestivals.dk.  
 
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. 

 
 


