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H.C. Andersen Festivals offentliggør programmet for 2015 
Mere end 400 eventyrlige kulturaktiviteter kan opleves i Odense i uge 34, når byens gader, stræder og 

pladser for tredje gang danner rammen om et utal af forskelligartede aktiviteter under H.C. Andersen 

Festivals fra den 16.-23. august 2015. Fra i dag offentliggøres programmet løbende på festivalens 

hjemmeside. 
 

Gadegøgl, teater, koncerter, kunstgade, symfoniorkester, foredrag, kabaret, Street Art, børneparade og 3D 

lysshow med balletdansere, en flyvende kuffert og en basar er blot noget af det, festivalgæsterne kan 

glæde sig til.  

 

Odense vil syde og boble af kultur 

H.C. Andersen Festivals har fået en fantastisk modtagelse i både 2013 og 2014. Også i 2015 kommer 

Odense til at syde og boble af eventyrlige oplevelser i uge 34:  

 

- Vi glæder os over den fortsatte opbakning omkring H.C. Andersen Festivals. Odense har vist, at vi 

kan, når vi vil – at vi er en eventyrlig by. Alle har bakket op om festivalen og gør det fortsat, 

fortæller Palle Skov Jensen, bestyrelsesformand for H.C. Andersen Festivals, og uddyber: 

 

- Den opbakning lover godt for festivalen, for festivalgæsterne og for Fyn. Virksomheder og 

sponsorer har i stigende grad taget et medansvar for en kulturbegivenhed som H.C. Andersen 

Festivals. Det glæder vi os meget over, og vi er godt i gang med at kigge på 2016 og 2017. Festivalen 

er kommet for blive, lyder det begejstret fra Palle Skov Jensen. 

 

Eventyrlige rammer 

Festivalen inddrager byens mange rum og pladser, gader og stræder på nye måder. Odense er et byrum i 

forandring, og det giver nye spændende muligheder for unikke lokationer, som eksempelvis kun opstår i år.  

 

- Vi synes, vi har ramt rigtigt med et koncentreret festivalområde og bruger Odense centrum som 

den eventyrlige kulisse. Det holder vi fast i som ramme og fylder en masse nyt i. Odense er et 

byrum i forandring, og det giver os i år en helt unik mulighed for eksempelvis at sætte musikteltet 

Snedronningen på Vilhelm Werners Plads med den smukke slotsruin belyst inde i teltet. Det giver 

en helt særlig oplevelse, fortæller festivaldirektør Peter Bøgholm.  

 

Festivalen er fortsat et miks af gratis begivenheder og events med entre til eksempelvis koncerter og 

udvalgte forestillinger. 



 

H.C. Andersen Festivals fortsætter det tætte samarbejde med eksisterende festivaler i Odense: Odense 

Blomsterfestival, Spoken Word Festival og Odense Internationale Film Festival. Det betyder, at der bliver 

kulturfest i Odense i 18 dage til august. 

 

 

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 

 

Download billeder, grafik og logo, som kan benyttes i det redaktionelle arbejde (fra i dag kl. 14.00). 

 

Se program for H.C. Andersen Festivals på hcafestivals.dk – programmet opdateres løbende og åbnes i dag kl. 14.00. 

 

Fakta H.C. Andersen Festivals 

Festivalen finder sted i uge 34 i Odense. Første gang i 2013. 

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 og 2017. 

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. 

Festivalen uddeler årligt priser. I 2015: Festivalens store kulturpris Nattergalen på 400.000 kr., 

publikumsprisen Klods-Hans og Reisekammeraten, begge på 25.000 kr. 

H.C. Andersen Festivals samarbejder i august 2015 med Odense Blomsterfestival, Spoken Word Festival, HCA Comedy 

Festival og Odense Internationale Film Festival. 

Der vil både være gratis arrangementer og arrangementer, der kræver entré.  

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