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Slip lattermusklerne løs i årets H.C. Andersen Kabaret 

H.C. Andersen Festivals kan nu præsentere årets H.C. Andersen Kabaret – Lattergalen – under ledelse af 

Lars Arvad. Han får selskab af de to skuespillere Trine Gadeberg og Thomas Mørk, dansere og 

internationale artister. Det bliver show med humor, musik, artisteri og dans. Lattergalen opføres i et 

stemningsfyldt spejltelt på Sortebrødre Torv i Odense fra den 14. til 24. august. Billetsalget åbner nu. 

 

Lars Arvad og holdet bag Lattergalen lover højt humør og musikalsk oplevelse, når dørene slås op i det 

smukke spejltelt på Sortebrødre Torv i den gamle bydel i Odense. Lars Arvad er konferencier og kunstnerisk 

leder og glæder sig til at fylde spejlteltet med gæster og underholdning.  

 

- Jeg blev både glad og begejstret, da H.C. Andersen Festivals henvendte sig til mig og spurgte, om 

jeg have lyst til at være kunstnerisk leder på en kabaret i min egen by. Det skulle jeg slet ikke tænke 

over. Jeg er sikker på, at denne festival, som kabareten jo blot er en del af, vil gøre en forskel. Der 

vil komme en masse meget synlig kultur i Odense, og det er godt. Det trænger vi til – og jeg glæder 

mig meget til at være en del af det, siger Lars Arvad. 

 

Lattergalen 

Lars Arvad fortæller, at titlen på kabareten var der lige med det samme: 

 

- Lattergalen er naturligvis født af ordspillet med H.C. Andersens eventyr: Nattergalen. Udover 

ordspillet, så tager kabareten afsæt i nogle af de værdiord, som festivalen har defineret som H.C. 

Andersens kunstneriske univers. Især kan jeg love masser af brændstof til fantasi og eventyrlige 

oplevelser, siger Lars Arvad – og udelukker ikke, at der også bliver crazy humor til lattermusklerne: 

 

- Thomas Mørk og jeg er i gang med at udvikle et abenummer, mere vil jeg ikke afsløre nu. Det skal 

opleves, lyder det fra Lars Arvad med et glimt i øjet og en opfordring til at sikre sig en billet til en af 

de 11 forestillinger. 

 

Gæsterne kan ifølge Arvad opleve et imponerende show og samtidig forkæle smagsløgene med en dejlig 

kabaretmenu. Om overvejelserne bag kabareten siger Lars Arvad: 

 

- Jeg har naturligvis brugt mange timer på at overveje, hvilken retning forestillingen skal gå i. Jeg vil 

gerne ramme bredt. For mig er kabaret en buffet med det bedste fra revy, musical og cirkus. En god 

blanding af disse genrer, flot pakket ind i hyggelige rammer. Med en lækker kabaretmenu fra Hotel 

H.C. Andersen kan det næppe blive mere stemningsfyldt. Det vigtigste for mig er, at publikum får 

en god helhedsoplevelse, det skal ikke bare være en gang spisning og så noget underholdning. Det 

skal være en oplevelse at komme ind i spejlteltet, det skal være en oplevelse at smage på maden og 



det skal – ikke mindst – være en oplevelse at se showet. Det skal kort sagt være en god aften i 

byen.  

 

Stærkt hold 

Lars Arvad har allieret sig med sin gamle revyven Thomas Mørk og sangfuglen Trine Gadeberg, der heller 

ikke går af vejen for et sjovt indslag. Hun har Ebbe Ravn med ved tangenterne. Derudover dygtige dansere, 

under kyndig ledelse af koreograf Helena Dong, samt internationale anerkendte artister. 

 

- Med den besætning, det telt og den beliggenhed, kan jeg kun tro på, at det bliver en succes, siger 

Lars Arvad. 

 

Medvirkende: 

Trine Gadeberg, skuespiller og sanger 

Thomas Mørk, skuespiller 

Lars Arvad, skuespiller og kunstnerisk leder af kabareten 

Helena Dong, koreograf og danser 

Dansere 

Internationale artister 

Download fotos  

 

Fakta: 

Spillested: Sortebrødre Torv i Odense 

Spilleperiode 14. august til 24. august 

Billetpriser 499 kr. – 549 kr. + billetgebyr inkl. to-retters kabaretmenu og kaffe 

Spisning kl. 18.30 og kabaret kl. 20.00 

Køb billetter på www.hcafestivals.dk 

 
Menu: 
Tapas tallerken med rimmet laks, serranoskinke, bresaola og oliven-tomat samt saltmandler.  
Farseret stegt unghanebryst med nye gulerødder i krydderurteglace, spidskål i ærtepure med dild, pommes 
røsti samt stegesky med fynsk forår.  
 

 
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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Download logo for H.C. Andersen Festivals. Logo må udelukkende anvendes i redaktionel ikke-kommerciel 
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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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