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H.C. Andersen Festivals åbner med Ghita Nørby og Martin Brygmann 

H.C. Andersen Festivals åbner officielt søndag den 18. august 2013 kl. 15.00 med en festlig prisuddeling og et 

spændende show i Odense Koncerthus. Alle får mulighed for at deltage – billetter kan købes på hcafestivals.dk. 

 

Programmet ved åbningsshowet bliver et kalejdoskopisk udpluk af de mange arrangementer, du kan opleve 

under H.C. Andersen Festivals, hvor flere aktører og samarbejdspartnere har bidraget. Spoken Word 

Festival sender beatpoeten Claus Høxbroe, som fortolker et Andersen-eventyr, Lars Arvad og H.C. Andersen 

Kabareten sender et festligt musikalsk postkort, den verdenskendte danske jazzbassist Chris Minh Doky 

spiller, og Odense Internationale Film Festival viser tre fantasifulde kortfilm. Skuespiller og entertainer 

Martin Brygmann og Odense Symfoniorkester er de gennemgående figurer, og desuden kan du opleve hele 

Danmarks Ghita Nørby læse Konen med æggene til musik af Fuzzy. 

 

Nattergalen – festivalens hovedpris 

Ved showet uddeles festivalens hovedpris Nattergalen for første gang. Prismodtageren offentliggøres 

umiddelbart før åbningskoncerten. Palle Skov Jensen, formand for bestyrelsen i H.C. Andersen Festivals og 

formand for Priskomiteen siger: 

 

- Vi glæder os til at skyde festivalen i gang med åbningsshowet og til at overrække H.C. Andersen 

Festivals hovedpris Nattergalen. Prisen er på 400.000 kr. samt en bronzestatuette af festivalens 

logo. Priskomiteen har valgt en kunstner, som vi glæder os meget til at give denne hæder – hvem 

det bliver, afslører vi umiddelbart op til åbningskoncerten, siger Palle Skov Jensen. 

 

Under festivalen vil der yderligere blive overrakt fem festivalpriser på hver 25.000 kr.  

 

Festivaldirektør Peter Bøgholm glæder sig også til den 18. august: 

 

- Vi oplever et fantastisk engagement fra hele byen for at få H.C. Andersen Festivals til at blive en 

succes. Jeg ser frem til, at vi når til åbningsshowet, hvor publikum for første gang kan få et lille 

indtryk af festivalens mangfoldighed, kunstneriske niveau og nye tilgange til Andersens 

eventyrunivers, siger Peter Bøgholm. 
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For yderligere information, kontakt: 
Gitte Buk Didriksen, presse- og kommunikationschef, H.C. Andersen Festivals, mobil 22 84 08 85, e-mail 
gitte@hcafestivals.dk 
 

 
Fakta om H.C. Andersen Festivals 
 
Logo H.C. Andersen Festivals  
Download logo for H.C. Andersen Festivals. Logo må udelukkende anvendes i redaktionel ikke-kommerciel 
sammenhæng. Enhver anden brug af logo skal uden undtagelse godkendes af H.C. Andersen Festivals.  
 
Se program for H.C. Andersen Festivals på www.hcafestivals.dk  Download QR kode til hjemmesiden. 
 
Fakta H.C. Andersen Festivals 
Festivalen finder sted for første gang fra 17.-25. august 2013. 
Festivalen er startet af en række erhvervsfolk, som har forpligtet sig til at støtte projektet økonomisk i 
årene 2013-2015. 
Ud over erhvervslivet er festivalen støttet af Nordea-fonden, Odense Kommune og Region Syddanmark 
samt lokale fonde, sponsorer og samarbejdspartnere. 
Festivalen er organiseret med en bestyrelse og fem ”ben” i form af komitéer med fagpersoner. Både 
bestyrelse og komitéer arbejder frivilligt. 
Festivalen vil årligt uddele priser.  
Der vil både være gratis arrangementer og arrangementer, der kræver entré. 
Programmet for H.C. Andersen Festivals ses på www.hcafestivals.dk 
H.C. Andersen Festivals samarbejder i august med Odense Blomsterfestival, Spoken Word Festival, Odense 
Internationale Film Festival og Phono Festival. 
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