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Pressemeddelelse 
 

6 millioner fra Nordea-fonden til H.C. Andersen Festivals  
 
Ved præsentation af programmet for H.C. Andersen Festivals, som første gang finder sted den 17.-25. 
august 2013, blev det samtidig offentliggjort, at Nordea-fonden støtter festivalen med seks millioner 
kroner fordelt over tre år. Sammenholdt med støtten fra Odense Kommune og Region Syddanmark er 
der lagt et solidt fundament under H.C. Andersen Festivals de første tre år.  
 
Programmet for H.C. Andersen Festivals lover en uge fyldt med eventyrlige kulturaktiviteter for alle 
aldersgrupper. Et genkendeligt H.C. Andersen univers i teaterforestillinger, papirklip og guidede ture, men i 
lige så høj grad noget helt anderledes som Street Art, koncerter, Stomp teater, lysshow – aktiviteter som 
ligger i forlængelse af H.C. Andersens kunstneriske univers med masser af brændstof til fantasien.  
 
Ved dagens præsentation af festivalen kunne en glad bestyrelsesformand offentliggøre, at Nordea-fonden 
støtter H.C. Andersen Festivals med seks millioner kroner: 
 

- Det er et kæmpe skulderklap med den opbakning, vi har mødt fra erhvervsfolk, fonde, sponsorer og 
samarbejdspartnere samt ikke mindst fra Odense Kommune, Region Syddanmark og Nordea-
fonden. Det viser, at de alle har tillid til projektet. De første tre år af H.C. Andersen Festivals er 
sikret, og vi arbejder allerede nu på en troværdig forretningsplan, som skal sikre festivalen 
fremover, fortæller Palle Skov Jensen, formand for bestyrelsen i H.C. Andersen Festivals. 

 
Initiativet til festivalen kommer fra en række erhvervsfolk i Odense, som indtil videre har forpligtet sig til at 
støtte festivalen økonomisk de første tre år. 
 
H.C. Andersens univers 
H.C. Andersen er verdenskendt, og Odense er en autentisk kulisse for hans kunstneriske univers. I H.C. 
Andersen har Odense noget unikt, og det vil festivalen forsøge at løfte: 
 

- Visionen for festivalen er en uges kulturelle og festlige begivenheder, der skal øge kenskabet til 
Odense både nationalt og internationalt gennem H.C. Andersens Univers. Programmet signalerer 
stor spændvidde, og vi har aktiviteter på gaden for ca. ni millioner kroner allerede her det første år. 
Det er vi meget stolte af, siger Palle Skov Jensen. 
 

Hos Nordea-fonden ser man frem til en festival, der byder på en genkendelig H.C. Andersen, men i lige så 
høj grad noget helt anderledes: 
 

- Vi glæder os til en kulturfestival, der med brug af mange forskellige virkemidler inviterer alle 
aldersgrupper til at opdage og genopdage H.C. Andersens univers og dets eviggyldige budskaber. Vi 
håber, at festivalen puster nyt liv i Andersens forfatterskab, og at rigtig mange lægger vejen forbi 
Odense for at deltage i de mange folkelige events, fortæller Ulla Björnsson, sekretariatschef i 
Nordea-fonden, og uddyber:  
 



- Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og 
kultur, og med støtten til festivalen er vi glade for at kunne øge vores allerede store fynske 
engagement, oplyser Ulla Björnsson. 

 

 
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 
 
Nyhed om festivalen: Odense klar med 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 
Festivalen samarbejder i august med Odense Blomsterfestival, Spoken Word Festival, Odense 
Internationale Film Festival og Phono Festival. 
 
Fakta om Nordea-fonden 
Nordea-fonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt og velgørende formål. Fonden støtter 
aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Desuden uddeler fonden 
legater til studieophold i udlandet og stiller legatboliger til rådighed for udenlandske eksperter tilknyttet 
uddannelsesinstitutioner og lign. I 2013 forventer fonden at uddele 390 millioner kr. 
 
Kontakt i Nordea-fonden: Tine Wickers, kommunikationschef, mobil 28 40 84 80, tw@nordeafonden.dk 
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