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Just Imagine – H.C. Andersen Festivalkoncert 

 

H.C. Andersen Festivals inviterer til en unik og eventyrlig koncert med inspiration fra den store digters 

fantastiske univers. En enestående mulighed for at opleve H.C. Andersens eventyr Fyrtøjet i en nutidig 

fortælling med en række af Danmarks mest populære kunstnere – Oh Land, Outlandish, Safri Duo, 

Sebastian Lind og Søs Fenger – bakket op af Odense Symfoniorkester under ledelse af dirigent David 

Firman. Per Vers er konferencier og binder eventyrkoncerten sammen. Oplev en af årets mest 

stemningsfulde koncerter blandt de smukke gamle træer i Kongens Have i Odense fredag den 23. august 

2013. Billetsalget åbner nu. 

 

For musikchef Finn Schumacker fra Odense Symfoniorkester er det en ny måde at lave koncert på:  

 

- Det er en fantastisk spændende og udfordrende opgave at arrangere festivalkoncerten, hvor en 

perlerække af Danmarks mest populære kunstnere skal optræde sammen med Symfoniorkestret, der til 

lejligheden suppleres med rytmegruppe. I den symfoniske verden er vi vant til at formidle de store, kendte 

klassikere, f.eks. Tjajkovskijs klaverkoncert, men til festivalkoncerten kommer alle solisterne med nogle af 

deres egne hits – samtidig med at vi skaber nogle utraditionelle og spændende konstellationer for at 

understrege koncertens gennemgående tema, fortæller Finn Schumacker. 

 

Fyrtøjet 

For musikchefen er det særligt spændende ved festivalkoncerten, som er en af top-begivenhederne i H.C. 

Andersen Festivals, at kæde musikken sammen med et af Andersens eventyr: 

 

- Vi har sat os for at skabe en stemning af eventyr, hvor vi i år bruger elementer fra Fyrtøjet, og sammen 

med koncertens konferencier Per Vers er jeg i færd med at bygge koncerten op. Fyrtøjet har vi valgt, fordi 

det indeholder alle byggestenene til et godt eventyr: det unge kærestepar, der må så grueligt meget 

igennem, inden de kan få hinanden, den onde heks, der vogter en stor skat, den listige dronning og byens 

borgere, der stimler sammen, da soldaten skal hænges. Sidst, men ikke mindst, møder vi også soldatens tre 

hjælpere, hundene med de store øjne, som skaffer soldaten rigdom og hjælper ham med at få besøg af 

prinsessen. Det ligger jo lige for, at det bliver Outlandish, der får rollen som de tre hunde, siger musikchef 

Finn Schumacker med et glimt i øjet. 

 

Smukke rammer i Kongens Have 

Det er på mange måder en premiere på en ny slags koncert, når Odense Symfoniorkester og de mange 

solister går på scenen den 23. august. Det er faktisk også helt nyt for orkestret at spille i Kongens Have. 

 

- Vi har spillet mange steder i Odense igennem årene, men denne sommer optræder vi for første gang i 

Kongens Have, og vi glæder os utroligt til at fylde den smukke have med vores musik, siger musikchef Finn 

Schumacker og fortsætter:  



 

- Jeg er sikker på, at publikum vil få en helt særlig oplevelse med kombinationen af en dejlig koncert og 

indramningen af de smukke gamle fuldkronede træer og Odense Slot i baggrunden. 

 

Festivaldirektør Peter Bøgholm er begejstret for koncerten, som han forestiller sig bliver en tradition til H.C. 

Andersen Festivals de kommende år:  

 

- Vi arbejder med et helt ny koncept, hvor H.C. Andersens eventyrunivers bliver kombineret med nutidens 

musik og populære kunstnere. Det gør det til en unik koncertform, som jeg er sikker på vil tiltrække et stort 

publikum, også langt uden for Odense, siger Peter Bøgholm. 

 

Fakta: 

Spillested: Kongens Have i Odense 

Dato: 23. august 2013  

Tid: kl. 20.00 - indgang åbnes kl. 18.00 

Billetpris 360 kr. + gebyr 

Køb billetter på www.hcafestivals.dk 

 

Medvirkende: 

Oh Land 

Outlandish  

Safri Duo 

Sebastian Lind 

Søs Fenger 

Download fotos 

 

Per Vers, konferencier 

David Firman, dirigent 

Odense Symfoniorkester 

 

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