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12.665 børn aktive på H.C. Andersen Festivals 
 
H.C. Andersen Festivals har 9.165 pladser til børn i løbet af uge 34. De mange eventyrlige aktiviteter for 
børn kulminerer i den store Eventyrparade med mere end 3.500 børn fredag d. 22. august. 
 
Fortælleworkshops, kreative værksteder, teaterforestillinger, børneopera, sanseudstilling, film og meget 
mere er blandt de mange oplevelser for børn på H.C. Andersen Festivals 2014. 9.165 pladser er der til børn 
– og dertil kommer de mange arrangementer, som man bare kan dukke op til. Alle sammen har fri entré. 
 
På fredag går 3.500 børn igennem byen iført de fineste kostumer. De går i optog fra fem forskellige 
mødesteder i byen og mødes alle i flok på Flakhaven omkring kl. 10.30, hvor alle de populære figurer fra 
Nordisk Eventyr Festival tager i mod dem. Mere end 70 busser skal der til for at fragte så mange glade børn 
ind til byen og hjem igen.  
 
Flakhaven er udsmykket til festen – blandt andet med fem kæmpe skulpturer, der vejer mellem 300 og 500 
kg. og er 3-5 meter i diameter.  
 
1000 balloner sendes op over Odense under Eventyrparaden som højdepunktet på en farverig og glad uge 
for børn på H.C. Andersen Festivals fredag. 
 
For yderligere information kontakt: Presse- og kommunikationschef Gitte Buk Didriksen 
gitte@hcafestivals.dk, mobil: 22 84 08 85.  
 
Fakta om H.C. Andersen Festivals: 

Festivalen finder sted for anden gang i uge 34 i Odense - fra 17.-24. august 2014  

470 kulturoplevelser - der vil både være arrangementer, der kræver entré og arrangementer, der ikke kræver entré. 

Festivalen er startet af en række erhvervsfolk, som har forpligtet sig til at støtte projektet økonomisk i årene 2013-

2015. De nye aftaler er indgået også for 2016. 

Ud over erhvervslivet er festivalen støttet af Nordea-fonden, Odense Kommune, Region Syddanmark og Udvikling Fyn 

samt lokale fonde, sponsorer og samarbejdspartnere. 

Festivalen er organiseret med en bestyrelse og fire fagkomitéer. Både bestyrelse og komitéer arbejder frivilligt. 

Priser: Festivalens store kulturpris Nattergalen på 400.000 kr. uddeles i ulige år, publikumsprisen Klods-Hans og 

Reisekammeraten, begge på 25.000 kr., igen i 2014.  

H.C. Andersen Festivals samarbejder i august 2014 med Odense Blomsterfestival, Spoken Word Festival, Nordisk 

Eventyr Festival, HCA Comedy Festival og Odense Internationale Film Festival. 

Læs mere om H.C. Andersen Festivals på hcafestivals.dk 
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