
LØRDAG 18. - SØNDAG 19. SEPTEMBER 2021

Program for



CARLSENPULS2



Fantasyfestivalen afholdes på
Hovedbiblioteket
Nørregade 19
6700 Esbjerg

Adgang
Der er gratis adgang til messen i Riddersalen og på Mar-
kedspladsen udenfor.

Aktivitetsarmbånd
Alle aktiviteter og foredrag kræver, at du køber et aktivi-
tetsarmbånd. 

Det kan købes via fantasyfestival.dk. Det tilrådes at købe 
på forhånd.

Priser:
Voksen: 
Dagsarmbånd – 100 kr. 
Todagsarmbånd – 150 kr.
Børn:
Dagsarmbånd – 50 kr.
Todagsarmbånd – 75 kr.
Gælder for børn fra og med 8 år og til og med 14 år.  
Børn under 8 år gratis.

Visse arrangementer kræver separat pladsbillet. Pladsbillet-
terne koster 20 kr., skal købes separat og kan kun bruges 
sammen med aktivitetsarmbånd. På Fantasyfestival.dk kan 
du se hvilke arrangementer, der kræver pladsbillet.

Transport
Hovedbiblioteket ligger 5 min. gang fra banegården og 
busstationen.

Der er mulighed for parkering tæt på Hovedbiblioteket. 
For andre parkeringsmuligheder, se fantasyfestival.dk. 

Spisning
Der er mulighed for at købe mad og drikke til Fantasy-
festivalen. Menuen henvender sig til både store og små. 
Se fantasyfestival.dk. 

Medbragt mad må gerne spises på Markedspladsen. 

Evt. kontakt til festivalen
fantasyfestival@esbjergkommune.dk

OBS. Hold dig opdateret på coronarestriktionerne på 
vores hjemmeside.
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De dejligste eventyr er vores

For længe, længe siden … eller … tilbage i 2015 fandt magiske kræfter fra Esbjerg Kommu-
nes Biblioteker sammen og formåede at stable den første fantasyfestival i Danmark på bene-
ne. Og sikke et event det blev! Siden da har festivalen kun vokset sig større og stærkere, og 
folk valfarter til fra alle kroge af vores lille danske kongerige. For nogle er det sågar blevet 
som en højtid, man sjældent misser. Festivalen vokser, og det samme gør fantasy som genre, 
hvilket glæder mit eget fantasyhungrende hjerte ubeskriveligt. 

Som noget ganske nyt i år afholdes prisoverrækkelsen for Årets Danske Fantasy under 
Fantasyfestival. Et event, vi i den grad har manglet her i landet. Vi har manglet fokus på den 
danske fantasylitteratur, fordi den kan altså noget meget særligt.

I oversat litteratur vil jokes, vendinger og humor uundgåeligt kunne gå tabt. I den danske 
fantasy kan vi befinde i vores egen baghave, med begge ben solidt plantet i den fedtede, 
danske muld. Vi kan rejse tilbage i tiden og genopdage vores eget lands historie, myter og 
sagn. Det skal fejres, det skal dyrkes og det skal elskes. I år begynder en ny tradition, for i år 
hylder vi de historier, der rummer vores nationale skatkammer af fortællinger om ellefolk, 
overtro og dansk sort humor. Det er en drøm, der går i opfyldelse – et sandt eventyr. Dan-
mark, og måske Esbjerg især, rummer i sandhed magiske kræfter.

Jeg ønsker dig en fantastisk fantasy-fest.

Forfatter Julie M. Day og medstifter af Dansk Fantasy

Hex!

I år glæder vi os til at udforske heksen og magien i alle dens afskygninger på Fantasyfestival

Heks! Når vi i dag bruger ordet, har vi en hel række forestillinger og associationer, som 
knytter sig til det. Som historikere er vores interesse naturligvis først og fremmest, hvilken 
historie begrebet dækker over. På HEX! Museum of Witch Hunt har vi sat os for at udforske 
ét aspekt af begrebet, som mange også i dag har hørt om, nemlig de danske og europæiske 
hekseprocesser – eller trolddomsprocesser, som de helt korrekt hedder. For netop hekse-
afbrændingerne, som for alvor tog fart i 1500 og 1600’tallet, står i dag for mange som et 
tydeligt eksempel på fortidens barbari og overtro. 

Alligevel er det en historie, som ikke er helt så enkel som den til tider fremstilles. For det 
særlige ved perioden for trolddomsprocesserne var, at alle – høj som lav – blev grebet af 
frygten for ond magi. Først og fremmest var det den sorte og skadevoldende magi, som 
man frygtede. Men i 1617 i Danmark fik vi en forordning mod trolddom, hvor også den 
hvide og beskyttende eller helbredende magi var omfattet. Dermed blev både dem, der på 
den ene eller anden måde udøvede magi, men også dem, der bare blev mistænkt for det, 
farlige. For de magiske kræfter udsprang i datidens optik af en pagt med Djævelen, og 
kræfterne tjente dermed kun det onde. Derfor måtte troldfolkene stoppes!

Først senere begyndte man at kalde de dømte for hekse, og de kom til at repræsentere en 
bred gruppe, som både før og efter trolddomsprocesserne udøvede forskellige former for 
magisk praksis, og som i øvrigt har fået en ikonisk rolle i eftertiden. Hvilket er grunden til, at 
heksen stadig er så relevant i blandt andet fantasylitteraturen.

Lulu Anne Hansen, Leder af Historieenheden for Sydvestjyske museer
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FANTASY & NORDISK MYTOLOGI

MØD FORFATTER LYKKE LINDBO
 PÅ STANDEN ALLE DAGE

FannyFairychild

fannyfairychild.com
������
������

&

TRILOGIEN ER KOMPLET

5



Vi præsenterer…

Årets hovednavne på Fantasyfestival

Lene Kaaberbøl er symbolet på dansk fantasy 
af høj litterær kvalitet. Hendes bøger om 
Skammerens Datter er kanon når genren skal 
introduceres eller beskrives. Lene er en meget 
kær ven af festivalen, og vi er altid beæret 
over besøg af en dansk, verdenskendt forfat-
ter med så stor kærlighed til genren. 

Jakob Stegelmann er om nogen en ikonisk 
figur for mange! Vi glæder os til at byde ham 
velkommen ved festivalen for anden gang. 
Bag sig har han en imponerende karriere som 
vært for Troldspejlet siden 1989 og har om no-
gen fået den kulørte kultur på dagsordenen i 
Danmark med sin store viden og passion. 

Kenneth Bøgh Andersen står bogstaveligt som 
en søjle i den danske fantastiske litteratur og 
er også et kendt navn udenfor landets grænser. 
Igennem sine velskrevne bøger med mange lag 
og dybde, som kan læses af både børn, unge 
og voksne, har han opbygget et imponeren-
de forfatterskab. Kenneths besøg er altid en 
fornøjelse!

Josefine Ottesen har et imponerende for-
fatterskab at prale af, og vi er begejstrede 
for at have lokket hende forbi festivalen 
igen. Josefines forfatterskab kendetegnes 
ved vægtige budskaber gemt i velfortalte og 
actionfyldte fortællinger ofte med afsæt i 
dansk fortidshistorie og myteverden. 
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Årets hovednavne på Fantasyfestival

Malene Sølvsten står for mange som indvarslet 
på en ny tid for dansk fantasy. Hun debutere-
de i 2016 med første bog i Ravnenes hvisken. 
Hendes bøger om den vrede, unge kvinde Anne 
blev på kort tid revet ned fra hylderne af unge 
og voksne. Sølvsten jonglerer forskellige genrer 
som young adult, fantasy, nordisk mytologi og 
krimi med stor kyndighed. Vi er så glade for at 
Malene er klar til at besøge os igen her i 2021! 

Jeanette Varberg er kendt for sit virke indenfor 
særlig arkæologi og historie og er en eminent og 
prisbelønnet formidler indenfor genren. Hun har 
et allerede stort forfatterskab og er en kendt fore-
dragsholder udover sit arbejde på som museums-
inspektør på Nationalmuseet. Det er anden gang 
hun gæster festivalen, og vi glæder os til at byde 
hende velkommen. 

Christian Fuhlendorff er særligt kendt for sin 
karriere som komiker og forskellige pro-
grammer på TV. Eks. i DRs Fuhlendorffs store 
sofaeksperiment. Vi mener han er mest kendt 
for Stemmernes Tårn, der stammer fra ung-
dommens glæde ved Dungeons and Dragons. 
At sige det har genopvakt manges interesse 
for spillet er næsten en underdrivelse. 

Silja Okking er nørdernes ukronede dronning 
og en værdsat ambassadør for Fantasyfestival.  
Hun er en multikunstner i sit virke som både 
tv-vært for Ramasjang og DR, forfatter, 
sangerinde og skuespiller. En inspiration og 
et forbillede for alle, som gerne vil fantasy 
og nørderi. Siljas første fantasyroman, Jeg er 
Saga udkommer i oktober 2021. 
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Hils på os på Tellerups stand lørdag middag 
og få fat i alle fantasy-nyhederne

Lørdag kl. 12.00-12.30
Mini-quiz, konkurrence og uddeling af goodiebags

Lørdag kl. 12.30-13.30
Signering af bøger og snak med forfatterne

Line Wenzel Julie Midtgaard Henriette Hesselholdt K. L. Berger

Academia #1 – Den anden komponent 
Dronningens udvalgte #1 – Skyggespil 
Gudernes krig #4 – Solens magt
Lugnasad #2 –Tilbage til Lugnasad 
 

& &

I 1920’ernes New York kastes de rivaliserende universiteter for Hermetik 
og  Astronomi ud i en skandale da en bygning kollapser under mystiske omstændig-

heder.  På grænsen mellem  videnskab og magi må de sammen finde årsagen til 
sammenstyrtningen og redde deres  omdømme ...

 Den anden komponent er første del af alchemypunk-serien Academia.
- find den hos Tellerup  
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Årets tema - Heksen! 

Hekse – i danmarkshistorien og  
i fantasybøger
v. Maria Østerby Elleby og Katrine Skovgaard

Søndag kl. 12.30-13.15, Merlins Bibliotek

Kender du heksen med de krogede fingre, der lokker med et 
forgiftet æble? Eller hvad med heksen der med modergudin-
dens kraft overtager dit sind? Heksen har været en del af vores 
bevidsthed lige fra de tidlige fortællinger til frygtens indtog og 
hekseafbrændinger og ikke mindst i den moderne fantasylitte-
ratur, hvor hekseri spiller en helt særlig rolle.

Sammen med historiker og Ph.d.-stipendiat Maria Østerby  
Elleby fra museet HEX! vil forfatter Katrine Skovgaard under- 
søge heksens rolle i historien og fantasybøger.

Maria Østerby Elleby er ph.d. ved Syddansk Universitet og 
tilknyttet museet HEX!, der fortæller den uhyggelige historie 
om heksefrygten, som for alvor ramte Danmark og Europa i 
15- og 1600-tallet.

Katrine Skovgaard er forfatter og aktuel med bogen Midsom-
merens Offer om Kajsa, der er vokset op i en heksekult, men 
kommer til vores verden i sin søgen efter sin lillebror, der skal 
ofres til midsommer. Katrine er desuden børnebibliotekar og 
går på Manuskriptskolen for børnefiktion.

Heksen er evigtgyldig som centrum i alt fra historisk forskning, popkultur, litteratur og me-
get mere. Det er om noget en karakter, der vækker følelser og fantasi til live. En karakter, 
der kan bære både den store tragiske hovedrolle og være den lille bi-rolle med glimt i øjet. 

Vi er glade for i år at kunne præsentere et tema om hekse i samarbejde med HEX! Museum 
of Witch Hunt, der tillader os muligheden for at gå i dybden med noget så gammelt, noget 
så dybtliggende i vores kultur, som trolddom og dem, der udøver den. 

Hekse og magi i  
Harry Potter-universet
v. Laura Feldt

Søndag kl. 11.30-12.15, Merlins Bibliotek

Harry Potter-universet – den mest indflydelsesrige fremstilling 
af hekse og magi i de sidste 25 år – er en verden af fascineren-
de fortællinger der stadig udvides, bl.a. med filmserien Fanta-
stic Beasts. Universet sætter magi og hekse i centrum for en 
kultur der deles af børn, unge og voksne. Serien har imidlertid 
også ført til stærke religiøse reaktioner med bogafbrændinger 
og biblioteksforbud. Seriens fremstilling af hekse og magi er 
faktisk også et nybrud i fantasyromanens historie og i religi-
onshistorien. Foredraget sætter fokus på, hvad det nye syn på 
hekse og magi i Potteruniverset betyder, og hvordan det spiller 
sammen med – og mod – religion og spiritualitet i samtiden, 
og vi kigger også på de nyeste grønne religiøse tendenser i 
Fantastic Beasts. 

Foredragsholder Laura Feldt er lektor v. religionsstudier, SDU

Heksen – fra antikken til i dag 
v. Maria Østerby Elleby

Søndag kl. 10.30-11.30, Gildesalen, Den Dansende Dværg

Trolddom og hemmelige kunster. Fascinationen for det magi-
ske har været til stede i alle tider. Mægtige troldmænd, kroge-
de hekse og magtfulde troldkvinder – men hvorfra stammer 
vores billede og idé om dem egentlig fra? Historien er fyldt 
med både de gode, de onde og de grusomme, fra Medea i 
det antikke Grækenland til doktor Faust, der solgte sin sjæl til 
Djævelen i 1500-tallets Tyskland. 

I dette foredrag tages I med på en lyntur igennem den euro-
pæiske histories brug og opfattelse af magi. Sammen vil vi se 
nærmere på både mytologien og historien bag de fortællinger, 
der har været med til at forme fantasygenrens heksefigur. 
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TUSMØRKETIMEN – om det der 
gemmer sig i skumringen
v. Haidi Wigger Klaris og Sidsel Katrine Slej

Søndag kl. 13.30-14.15, Våbenkammeret

Hvad rører sig inde i skovens mørke og nede i søens dyb? Hvad 
skjuler sig i nattens skygger? Det undersøger forfatterne Haidi 
Wigger Klaris og Sidsel Katrine Slej i deres nye podcast Tusmør-
ketimens første sæson. Her dykker de dybt ned i den danske 
folklore.

Første episode og dette oplæg fokuserer de på hekse, der gen-
nem tiden både har været foragtede, men også højt respekte-
rede. De undersøger heksens rolle i samfundet – fra oldtid til 
nutid – i et oplæg, hvor du som publikum bliver inddraget. 

Blessed be!   

Rundt om heksen
v. Laura Feldt, Maria Østerby Elleby og Lene Kaaberbøl

Søndag kl. 14.15-15.15, Gildesalen, Den Dansende Dværg

Denne paneldebat er for alle, der gerne vil høre tre unikke 
og interessante vinkler på heksen som historisk, religiøst eller 
litterært symbol/væsen. Vi har inviteret tre autoriteter indenfor 
hver deres felt til at taget et 360 grader syn på heksen.

Hvor er krydsfeltet? Er der nogen modsætning? Hvad former 
vores forestillinger og billeder af hekse i fortid, nutid og frem-
tid? Det og meget mere vil disse tre specialister udforske i en 
spændende samtale. 

Lene Kaaberbøl, forfatter
Laura Feldt er lektor v. religionsstudier, SDU.
Maria Østerby Elleby er Ph.D.-stipendiat, SDU

Vølven – set i et historisk, religiøst, 
arkæologisk og litterært lys
v. Anne-Marie Vedsø Olesen og Jeanette Varberg

Søndag kl. 13.15-14.00, Gildesalen, Den Dansende Dværg

Hvem var vølven? Vil du have svar på det, så kig forbi denne 
samtale mellem forfatter Anne-Marie og arkæologen Jeanette. 
Vi har sat dem stævne for at tale om kultlederen Vølve, som 
Anne-Marie bruger som hovedperson i sin nye bog Vølvens Vej 
– Snehild. Hvor har hun hentet sin inspiration fra? Hvad kan en 
arkæolog bidrage med af faktuelle oplysninger og vinkler ud 
fra kilder og gravfund fra muldens jord.

Kom og hør en samtale om den dragende figur fra vikingetiden 
og frem til middelalderen, hvor vølve får betydningen heks.

Hekse-Kahoot
v. Julie M. Day

Søndag kl. 14.30-15.15, Våbenkammeret

Hvem vil ikke altid gerne være med til en lille quiz? Her er 
chancen for at konkurrere med ikke bare dine nærmeste ven-
ner eller familie, men en hel masse kloge festivalgængere.

Kom og test din viden om hekse i litteratur, film og fra den 
virkelige verden i denne fæle multiple choice Kahoot-quiz! 
Forfatter Julie M. Day har samlet en håndfuld spørgsmål, der 
skal udfordre, underholde eller bare undre quizdeltagerne. Der 
er en lækker lille præmie til den heks, som besvarer spørgsmå-
lene hurtigst. 
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KIRK & KLØGT

Sortebrødregade 1 · Ribe · www.hexmuseum.dk ·             @hexmuseum

Ribes berømte hekseanklagede, skrædderkonen Maren Spliids, 
endte med at blive brændt på bålet i 1641.

Hun færdedes i gaderne omkring museet, og hendes hjem lå 
tæt på de bygninger, der nu danner en autentisk ramme om den 
gribende udstilling om hekseforfølgelserne i Danmark og Europa.

HEKSEFORFØLGELSE!

Hvad ved du om  forfølgelserne? 
Tag testen.
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Magien breder sig i hele Esbjerg by
I år kan vi for første gang præsentere en række magiske og sjove aktiviteter ude i byen i 
samarbejde med Esbjerg City og BROEN. 

Lørdag kl. 10.00-15.00, Esbjerg City og Broen

Frk. Perpetuas forunderlige fristelser

Besøg Frk. Perpetuas forunderlige fristelser! En butik fyldt med 
mystik og magi! Frk. Perpetua står klar til at tage imod dig og 
fortælle om sin butik og de mystiske ingredienser og formula-
rer hun har. Måske kan du endda få en lille uskyldig forbandel-
se med på vejen? 

Du finder Frk. Perpetuas forunderlige fristelser i BROEN eller 
i Esbjerg City 18. september 10-15 (Se fantasyfestival.dk for 
præcis placering når vi nærmer os festivals-weekenden)

  

Skattejagt

Du kan også tage på en magisk og mystisk skattejagt rundt i 
Esbjerg med appen Woop. Her skal du løse opgaver og gåder. 
Skattejagten er aktiv fra 11. september til 19. september, og 
du skal begynde skattejagten i Broen. Det eneste du skal gøre, 
er at hente appen, i App Store/Google Play, så bliver du guidet 
til starten.

Magiske forvandlinger

Lev dig helt ind i en anden verden. Kom forbi den fantasifyldte 
sminkebod og bliv sminket som alt fra en ork eller zombie og 
skræm din irriterende lillebror. Eller bliv til en overjordisk elver 
eller såret kriger, der vender hjem fra slagmarken.

Du finder sminkeboden i Esbjerg City og på BROEN 18. septem-
ber kl. 10-15. (Se fantasyfestival.dk for præcis placering når vi 
nærmer os festivals-weekenden)

Minotaurjagten går vildt gennem byens gader! 

Ridder Mogensen og hans tro væbner er på jagt efter en farlig 
minotaur, der er observeret i området omkring midtbyen og 
BROEN – kan du hjælpe den brave ridder? Tør du? 

Du kan støde på den modige Ridder Mogensen og den farlige 
minotaur 18. september kl. 10-15. Al færdsel i midtbyen i 
dette tidsrum er på eget ansvar!  
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Magiske fortællinger fra Straarup & Co

To nye fantasyserier af dygtige danske forfattere. Dag 0 – Mørkehav er første del i en 
hæsblæsende og dystopisk fortælling, mens Legendens ridder – I krig blander  

elementer fra fantasy og eventyr i et middelalderligt univers.

Festivalpris: 
149,95 kr. 

pr. bog

Årets skrivekonkurrence! 
Går du og putter med det bedste plot nogensinde? Har du en 
hovedkarakter verden bare SKAL kende? 

Vil du udgive en fantasybog? 

I samarbejde med Fantasyfestival holder Straarup & Co en konkurrence, 
hvor du kan indsende dit færdige fantasymanuskript og vinde en udgivelse 
samt 10.000 kr. i forskud.

• Manuskriptets længde: min. 35.000 ord

• Målgruppe: min. 10+

• Forfatteren skal være indstillet på, at manuskriptet bliver redigeret

• Forfatteren skal på scenen til Fantasyfestivalen 2022

Fristen for indsendelse er 20.-26. september 2021, og vinderen får besked 
1. november. Bogen forventes at blive udgivet til Fantasyfestival 2022.

Læs mere om konkurrencen, og hvordan du deltager på fantasyfestival.dk 
og straarupogco.dk. 
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FANTASY FOR VOKSNE 
www.ulvenoguglen.dk

Ulven og Uglen

En voldsom, romantisk 
fortælling om galskab, 

magt og begær. 

Da kejserdatteren Shiroin slår 
sin fader ihjel, må hun flygte 

med sit lejesværd, den kyniske 
elsalvianer Kiel. For at indtage 

tronen må Shiroin bevise, at hun 
ikke er begrænset af sit køn, og slå 
kejserdømmets fjende fyrst Ehka 

ihjel. Men forstanden er flygtig, når 
man hjemsøges af en heks …

Den som hvisker er første del af 
serien Det røde daggry.

En dystopisk fantasy-
fortælling om savn og 

retten til sin egen krop.

Rache Lenn tilhører Kastellet. Hun 
skylder dem sit liv og sin troskab, for 
de reddede hende, da hun fik sansen. 
Til gengæld skal hun skænke dem et 
barn. Men Rache forelsker sig i den 

rapkæftede Trea og bryder Kastellets 
kodeks: Hun må ikke elske en anden 

kvinde. Forbindelsen kan koste hende 
hendes datter, men Rache kan ikke 

slippe tanken om Trea.

Et manipuleret liv foregår i samme 
univers som Mestenes-serien.

Mød begge forfattere, og vær med til at fejre udgivelserne på Ulven og Uglens stand 
 kl. 13.30 lørdag den 18. september.

Den som hvisker  af C. A. Wolters

Et manipuleret liv  af Pernille L. Stenby

FFannonce2021UogU.indd   1FFannonce2021UogU.indd   1 02.05.2021   21.5002.05.2021   21.50
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Foredrag om computerspil  
og digital fiktion
v. Jakob Stegelmann

Lørdag kl. 13.00-14.00, Alkymistens Tårnværelse

Stegelmann vil ved dette års festival tage publikum med på 
rejse i fantasy-genrens uendelige universer. Tidligere har han 
talt om fantasy i film på festivalen, denne gang vendes det 
skarpe falkeblik mod computerspil. I sit foredrag om compu-
terspil og digital fiktion giver Jakob os et unikt og grundigt 
indblik i genrens fantastiske universer. Vi kan som altid glæde 
os til et foredrag med en veloplagt og dygtig formidler! For-
vent overraskende pointer og spændende fortællinger fra den 
store viden mange års arbejde indenfor området har givet. 

Kræver pladsbillet.

Frankenstein genfortalt
Jakob Stegelmann interviewer Kenneth Bøgh Andersen

Lørdag kl. 11.30-12.30, Alkymistens Tårnværelse

Her samles to af tidens helt store i et interview som kun kan 
blive et tilløbsstykke. Kenneth Bøgh Andersen udkommer med 
sin genfortælling af Mary Shelleys udødelige klassiker Franken-
stein 16. september. Den er derfor stadig varm fra trykken, når 
Jakob interviewer Kenneth om det arbejde, der ligger bag de 
tanker han har gjort sig undervejs og de valg han har truffet 
i forløbet. Hvordan går man til arbejdet med at genfortælle 
noget, der i så stor grad er kendt og elsket af mange men-
nesker? Hvad har Kenneth lagt af sig selv i genfortællingen? 
Hvordan er temaerne i Frankenstein stadig almengyldige og 
relevante i den tid vi lever i nu? Alt dette og meget mere er du 
blevet klogere på efter dette interview.

Kræver pladsbillet.

Swarta og blodskyggernes  
forbandelse
Søndag kl. 10.30-11.00, Mørkekammeret i Den Dansende 
Dværg

Midt i coronakrisen har Jeanette Varberg formået at skrive 
bøger. Den ene er hendes første børnebog Swarta og blod-
skyggernes forbandelse i genren historisk fantasy. 

SWARTA er en hårrejsende fortælling om de store krige, der i 
jernalderen hærgede landet – om konflikter mellem religioner 
og konger. Om broderskab og loyalitet. Om ofringer og blod-
skygger. Alt sammen med rod i virkeligheden, som kan ses den 
dag i dag på landets museer. Swartas navn står på et skjold 
kastet i en sø ved Skanderborg, så han har levet engang.

At skrive usympatiske karakterer: 
Fra bad guy til læserfavorit
v. Malene Sølvsten og Nanna Foss

Søndag kl. 10.30-11.30, Alkymistens Tårnværelse

Malene og Nanna vil i denne samtale runde det at skrive 
usympatiske karakterer, der sætter følelserne i kog hos læser-
ne. Hvorfor er karakterer i den moralske gråzone så interes-
sante? Og hvad skal der til, for at en ’bad guy’ ender som en 
læserfavorit? Malene og Nanna tager udgangspunkt i deres 
egne boguniverser, fx Elias fra Ravnenes hvisken og Noah fra 
Spektrum, men de kommer også omkring deres personlige 
yndlinge, når det gælder fiktive antihelte.

Kræver pladsbillet.
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Fantasydronninger i samtale
V. Lene Kaaberbøl og Josefine Ottesen, interviewet af 
Gitte Højmark Pedersen

Søndag kl. 12.00-13.00, Gildesalen, Den Dansende Dværg 

Vi har sat to af de allerstørste fantasyforfattere i Danmark 
stævne på festivalen til en samtale, du bare ikke må gå glip af! 
Lene og Josefine vil i dette samtaleinterview komme omkring 
en lang række forskellige emner med vanligt vid og spæn-
dende perspektiver. Blandt andet livet som fantasyforfatter 
i Danmark og fantasy som en læselystgenerator. De vil også 
komme omkring heksen som figur i fantasy, med udgangs-
punkt i deres egne bøger. 

Kræver pladsbillet.

Stemmernes Tårn
v. Christian Fuhlendorff & Silja Okking

Søndag kl. 12.00-14.15, Alkymistens Tårnværelse

For første gang, live via Fantasyfestival kan du opleve Stem-
mernes Tårn. Muligheden du har sukket efter! 

Hvis du ikke allerede er kæmpe fan af Stemmernes Tårn fra TV 
og podcast, så har du nu en enestående mulighed for at blive 
det! Kom og oplev Christian Fuhlendorff og hans hold opføre 
en omgang Stemmernes Tårn live på scenen. Christian kreerer 
et eventyr til lejligheden og vil (for)føre os gennem farefulde 
trængsler og sjove dilemmaer. Glæd dig til terningerne bliver 
kastet!

Kræver pladsbillet.

Forfattersamtalen over alle  
forfattersamtaler
v. Lene Kaaberbøl og Malene Sølvsten

Lørdag kl. 14.30-15.30, Alkymistens Tårnværelse

”Så var der den samtale man bare ikke må gå glip af”. Dette 
er en af den slags. Vi har sat to af de allerdygtigste forfattere 
stævne ved dette års festival, og selvom emnet endnu ikke er 
fastlagt, vil vi godt slå et slag for, at dette er værd at opleve! 
Både Lene Kaaberbøl og Malene Sølvsten er kendt for gedigen 
fantasylitteratur med stort F og L. Der er noget på hjerte, og 
det tør vi godt love, der også vil være i denne samtale. 

Kræver pladsbillet.

17



Vølvens vej - Ny eventyrlig trilogi for voksne 
v. Anne-Marie Vedsø Olesen

Lørdag kl. 13.00-13.45, Merlins Bibliotek

Samtale med redaktør Rikke Kühn Riegels om første bind af den stort anlagte, 
helt nye trilogi: Vølvens vej – bind I, Snehild. Vølvens vej er inspireret af nordisk 
mytologi og er en stærk fortælling om den unge kvinde Snehilds vej til at blive 
vølve i et eventyrligt og brutalt univers baseret på jernalderen i Danmark. Hør 
Anne-Marie fortælle om de nordiske myter, hun har valgt som omdrejnings-
punkt, og om særligt inspirationen fra Vølvens spådom fra Den poetiske Edda.

Om forfatteren:
Anne-Marie Vedsø Olesen har en lang række anmelderroste og prisbelønnede 
romaner bag sig, herunder gendigtning af ægyptisk mytologi, og hun vandt i 
2019 prisen ’Årets danske horrorudgivelse’ for den fantasyagtige roman Lucie. 
Hun har modtaget adskillige legater fra Statens Kunstfond, senest i 2021 til det 
fortsatte arbejde med den nye trilogi Vølvens vej.

Den Fantastiske Fantasyquiz 
v. Boris Hansen

Lørdag kl. 16.00-17.00, Gildesalen, Den Dansende Dværg

For to år siden gik cirka 100 deltagere grædende fra den årlige 
fantasy-quiz og klagede over, at den var for svær. Og når quiz-
master Boris Hansen vender tilbage til Fantasyfestival, har han 
taget disse klager til efterretning ... men muligvis ved at gøre 
årets quiz ENDNU sværere for at straffe alle pylrehovederne.

Det finder du kun ud af på én måde, nemlig ved at møde 
op, når der endnu en gang dystes i ny og gammel fantasy og 
sci-fi. Kom forbi, grib et svarark og lad dig føre gennem et af 
festivalens mest intense arrangementer. Hvem løber af med 
sejren og præmien i år?

PS. Maks. 3 deltagere per hold
PPS. Medbring egen kuglepen

Dungeons and Dragons
Paneldebat 

Søndag kl. 14.30-15.30, Alkymistens Tårnværelse

Holdet bag Stemmernes Tårn deltager efter liveeventet, mens 
adrenalinen stadig pumper, i en paneldebat om DnD. 

Hvorfor har rollespillet opnået den enorme succes det har 
gennem fem årtier? Hvad kan dette bordrollespil ifht. til andre 
brætspil?

Vælger spillere deres karakterer efter dagens humør? Hvor  
stor en betydning har dialogen og evnen til at leve sig ind i 
fortællingen? Hvad er fedest? Kampsituationerne eller intriger- 
ne? Eller hvor vigtig er kemien blandt holdets spillere. Bliv 
klogere på DnDs egen magi.
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Fantask har handlet med Fantasy i næsten 50 år
og har et kæmpe udvalg af de bedste bøger!
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Eventyrernes Laug har længe beskyttet de ”normales” verden mod overnatur-
lige fjender, men de er med tiden blevet færre og færre til at klare opgaven. 

De søger desperat efter nye lærlinge, der kan hjælpe i kampen for det gode 
og for at beskytte hemmelighederne i det magiske bibliotek.

Biblioteket under Artes Magicae, har siden tidernes morgen været omdrej-
ningspunkt for magiske studier i hele landet. Stedet er kendt for dets dybe 
kælder med gamle, værdifulde og magiske bøger. Det er dog ikke kun bøger, 
der gemmer sig i kælderen. 

Alle taler om det, men ingen tør at gøre noget ved det. 

Rygtet går på, at en mørk urkraft har overtaget kælderen, og at gamle my-
stiske væsener er begyndt at dukke op. Ingen tør længere at gå derned, og 
megen viden risikerer at gå tabt.

Biblioteket og eventyrene har derfor brug for DIN hjælp!

Kom til Eventyrernes Laugs hovedkvarter i Esehaven og få en grundig oplæ-
ring i det at være eventyrer. Du vil lære alt om magi, mod og sværdkamp. 

Det er en guidet oplevelse, hvor en af vores erfarne eventyrere vil tage dig 
godt igennem flere forskellige prøver, og til sidst vil I sammen tage kampen 
op mod mørket i kælderen…

Vil du være en ægte eventyrer?

Bliv lærling ved Eventyrernes Laug!

Har du hvad der skal til for at blive en ægte eventyrer? 

Vil du lære om verdens magiske hemmeligheder?

Vil du tage på en eventyrlig rejse, som du aldrig glemmer?

Så er Eventyrernes Laug noget for dig!

Praktisk:

Aktiviteten henvender sig til børn i alderen: 
7-15 år og uden forældre. 

Aktiviteten kræver aktivitetsarmbånd, kan 
købes via Fantasyfestival.dk og ved billetsalg 
på festivalen.

Gennemsnitlig varighed ca. 60 minutter

Vi danner små grupper i Esehaven, som i 
følgeskab med en trænet eventyrer vil gå 
igennem flere forskellige poster, og til sidst 
tage ned i kælderens labyrint. Turen begynder 
og slutter ved Eventyrenes Laug i Esehaven.
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Lords Assembly i Dragehulen
Lørdag og søndag, hele dagen

Er du nysgerrig på figurspil, brætspil mm. så kig ind til Lords 
Assembly i Dragehulen. Vi har været med på Fantasyfestival i 
alle årene, og vi glæder os hvert år til at byde en masse men-
nesker velkommen hos os! 

Kig forbi til en introduktion eller en generel snak om rollespil 
og figurspil.

Oplev:
• Diorama(er) med flot malede figurer og opsatte kampe
• Figur-maleworkshop 
• Introspil (figurspil). Vi har figurerne og alt der skal bruges, 

du skal blot dukke op! 
• Fantasybrætspil 

Vi præsenterer de altid  
fantastiske Virelai!
Kom og oplev Virelai, Danmarks middelalder og  
rollespils-band, til Fantasyfestival.

Lørdag og søndag, hele dagen

Virelai laver de hyggeligste koncerter med stor publikumsind-
dragelse og byder gerne op til dans, hvis stemningen er til det. 
Efter koncerterne vil der være mulighed for, at afprøve nogle 
af de smukke instrumenter, de spiller på.

Gruppen blev dannet i 1999 og tog navnet Virelai, et old-
fransk navn for skønheden ved musik, dans og poesi. Bandet 
er kendt for at spille op til fest, på sommerens middelalder og 
vikingemarkeder og til større rollespilskampagner og events.

Virelai har stået for livelyden til DR’s Bardatræf, skrevet musik 
til tempelriddernes skat, og har været studiemusikere til filmen 
Skammerens Datter.

I år er der programsat en decideret (sidde)koncert både lørdag 
og søndag.

Medvirkende:
Mia Guldhammer: Sang, cla-clas og dans
Martin Seeberg: Bratsch, violin, skalmeje, fløjter, jødeharpe
Søren Hammerlund: Drejelire, mandola, nøgleharpe
Jacob Lund: Davul, dabukka, rammetromme

(for)underlige udklækninger
Lørdag og søndag, hele dagen

Både fantasy og billedkunst kan stimulere din forestillingsevne 
og lade det velkendte og det ukendte flyde sammen på må-
der, der måske får dig til at se anderledes på dine omgivelser.

På Esbjerg Kunstmuseums workshop kan du udklække vilde 
kimære-ideer og omdanne dem til collager. 

Udgangspunktet er bare et æg – men hvad rummer det? 
Hvilken skabning vokser derinde under skallen? Det er op til 
dig at kombinere gengivelser af dyr, billedkunstneriske værker 
og dine egne tegninger til det forunderlige væsen, der vil blive 
udklækket.

Her kan du trække dig lidt tilbage fra festivalens intense myl-
der og for en stund fordybe dig med kunst, klipperi og sære 
kimærer.

Workshoppen er for både børn og voksne. Kræver aktivitets-
armbånd.
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Få 60 % rabat på ALLE bøger af Ry Kristensen 
Kan bestilles gennem imusic.dk 

 

 

 

Lektørudtalelser:  

”- en elementær spændende bog” Dragesten (Fatasy. 203 s. 9-12 år) 

”- en sød og rørende historie” Den blå drage 4 (Illustreret. 40 s. 6-10 år)  

”Anbefales absolut til indkøb.” Super 4 (vandt Bogslugerprisen 2017) 

”Spændende og fantasifuld” Nissernes hemmelige verden (Julebog. 24 kap.)  

 

 

                       Forlagetevig.dk 
                       Rykristensen.dk  
                          29 25 33 93  
  

 

  

 

 

Velkommen på  
Den Dansende Dværg 
Lørdag og søndag, hele dagen

Et yndet åndehul for alle!

Her finder du Mørkekammeret og Gildesalen, hvor du kan 
lade dig underholde og oplyse!

På Den Dansende Dværg kan den trætte rejsende smide sig i 
de bløde møbler og få en slapper. Vi glæder os til at byde alle 
velkommen. Lige fra den mindste lille fe til den største ork.

Ta’ et slag Hearthstone!
Lørdag og søndag, hele dagen

Heroes of the Hearth, Danmarks største Hearthstone-forening, 
står for en ”Fireside Gathering” og masser af andet Hearthsto-
ne sjov.  Her vil du få mulighed for at prøve spillet, deltage i 
rigtige Hearthstone-udfordringer, samt mange andre spæn-
dende aktiviteter og konkurrencer.

Heroes of the Hearth er en dansk e-sportsforening med 
primær fokus på at skabe et bredt fællesskab inden for spillet 
Hearthstone, som er et digitalt kortspil. Kom forbi i løbet af 
dagen, og oplev hvordan fantasyspil kombinerer strategi og 
sjov, og få gode råd eller et spil eller to. 

Følg os på:

 Heroes of the Hearth DK

 Heroes of the Hearth

 twitch.tv/heroesofthehearth 
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Muskler & Magi
V. Thomas Arnt

Søndag kl. 12.30-13.15, Våbenkammeret

Afhuggede lemmer, lagengymnastik og et los i skridtet på 
både fantasygenren og forfatteren selv. Det er noget af det 
man får, hvis man dykker ned i det univers, Thomas Arnt kal-
der for Muskler & Magi. 

Hør hvordan Thomas gav sig selv et frikvarter fra børnebøger-
ne, og opfandt en kriger og en troldmand, der både kæmper 
mod stinkende drager, dårlig timing og manglende rygrad.

Men er det så bare farhumor tilsat tohåndssværd, eller kan 
man snige vigtige emner ind mellem ildkugler og dæmoner? 
Og hvordan skriver man det på kun 100 ord pr. historie? 

DU er helten
Lørdag og søndag, hele dagen

Elsker du at læse fantasy, og har du nogensinde drømt om selv 
at være helten?

Så er bordrollespil muligvis noget for dig.

Bevæbnet med fantasi, opfindsomhed og mod, vover du dig, 
alene eller med venner, ind i en verden, hvor den eneste græn-
se er den din fantasi eller den din gamemaster sætter! 

Esbjerg Ungdomsskole inviterer dig til at kigge forbi, og enten 
se en gruppe spille rollespil, eller prøve selv.  
Hvad skal din historie være? Hvem er din helt? Og hvilke fan-
tastiske udfordringer venter dig? 

Esbjerg Ungdomsskole har i mange år haft et rollespilshold, 
som afholdes hver tirsdag aften i det meste af vinterhalvåret. 
Har du interesse i at være med, kan du høre mere på Fantasy-
festival, eller finde os på esbu.dk

Magiske kort – Woodwalkers
Søndag kl. 11.00-14.00, Dragehulen

Woodwalkers-spillet er et nyt og sjovt kortspil. Her bliver du 
inviteret med ind i Katja Brandis’ magiske univers, hvor men-
nesker kan forvandle sig til dyr. Det kan spilles af både børn 
og voksne, uanset om man allerede er fan af bøgerne eller 
ej. Som heltene og skurkene kæmper I en indædt kamp mod 
hinanden for at redde eller hævne jer på menneskene.

I spillet skal I bruge held og list til at udvide jeres territorier og 
få de bedste allierede på jeres hold, så gør jer klar til at indta-
ge Clearwater High, udspionere jeres fjender og blotte kløerne 
i et spilgensyn med Woodwalkers. 

Magisk photoshoot  
med Efterskolen Epos
Lørdag kl. 12-12.45, 14-14.45 og 17-17.45, eller efter aftale

Få taget dit eget Fantasy-portræt. Medbring dit eget kostume 
- eller lån en kappe og et par rekvisitter af Epos. Efterskoleele-
verne kan også hjælpe dig med sminke og med at posere. 
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Program midter opslag

Lørdag

Tid Foredrag/Aktivitet Sted Side

10.00-15.00 Magi i byen Esbjerg City og Broen 13

10.15-10.30 Uglernes Verden Markedspladsen 38

10.30–10.45 Åbningstale Riddersalen

11.00-11.30 Bogreception for 
Mads Schack-Lind-
hardt & Pernille 
Neergård

DreamLitts stand

11.00-11.45 Hekse, magiske skoler 
og royale hemmelig-
heder

Våbenkammeret 47

11.15-12.00 Den usynlig krig Merlins Bibliotek 30

11.15-12.00 Ny i forfattergamet Mørkekammeret 39

11.15-12.15 Digt en heks! Gildesalen 34

11.30-12.00 Bogreception for 
Mikkel Wendelboe

Superlux’ stand

11.30-12.30 Frankenstein  
genfortalt

Alkymistens  
Tårnværelse

16

12.00-12.30 Bogreception for  
Line Wenzel,  
Julie Midtgaard,  
Henriette Hesselholdt 
og K.L. Berger

Tellerups stand

12.00-12.30 Maximus Heratikus Markedspladsen 40

12.15-13.00 Worldbuilding af 
Awenserien

Mørkekammeret 39

12.30-13.00 Årets Dansk Fantasy Fortælletrappen 40

12.30-13.00 Bogreception for 
Christian Engkilde

Silhuets stand

12.30-13.00 Bogreception for Ste-
phanie Fjeldsø Fischer

Superlux’ stand

12.30-13.15 Fra skriveøvelse til en 
anden verden

Våbenkammeret 43

13.00-13.45 Vølvens vej Merlins Bibliotek 18

13.00-14.00 Foredrag om com-
puterspil og digital 
fiktion

Alkymistens  
Tårnværelse

16

13.00-14.00 Sværd & Trolddom – 
genkomsten

Gildesalen 39

13.00-14.00 Lav en dragefugl Katakomberne 34

13.15-13.45 Bogreception for 
Rikke Havner Alrø

Superlux’ stand

13.15-14.00 Skrivning som våben Mørkekammeret 30

13.30-13.45 Uglernes Verden Markedspladsen 38

13.30-14.00 Bogreception for 
Pernille L. Stenby og 
C.A. Wolters

Ulven og Uglens stand

13.45-14.30 Ritualer og gamle 
kirkegårde

Våbenkammeret 45

14.00-14.30 Bogreception for Eva 
Egeskjold

DreamLitts stand

14.00-14.30 Bogreception for 
Jesper Riel

Superlux’ stand

14.00-14.45 Hvorfor taler han om 
TV-serier?

Merlins Bibliotek 28

14.00-15.00 Bogreception for 
Stine Bahrt

KRABAT/Calibats stand

14.00-15.00 At lege med ilden Markedspladsen 37

14.00-15.00 Vær helten! Orkhulen 34

14.15-15.15 Fra bog til skærm Gildesalen 28

14.15-15.00 Et mørkt favntag Mørkekammeret 43

14.30-15.30 Forfattersamtale m. 
Lene Kaaberbøl & 
Malene Sølvsten

Alkymistens  
Tårnværelse

17

14.45-15.15 Fantasy vs. græske 
guder

Våbenkammeret 39

15.00-15.45 Magi og mordmyste-
rier på en kostskole

Merlins Bibliotek 49

15.30-15.50 Virelai Amfiscenen, Esehaven 23

15.30-16.15 Steampunk og  
korsetter

Mørkekammeret 30

15.30-16.15 De fejlbarlige helte Våbenkammeret 37

16.00-16.30 Maximus Heratikus Markedspladsen 40

16.00-16.45 Et spind af skæbner Merlins Bibliotek 45

16.00-17.00 Fantasyquiz Gildesalen 18

16.30-17.00 Øv, blomster! Mørkekammeret 49

16.30-17.30 På vej frem - Booktalk 
for Upcomming

Våbenkammeret 37

Lørdag og søndag – hele dagen

Aktivitet Sted Side

Brætrollespil mm. v. Lords Assembly Dragehulen 23

Kreativ i Katakomberne Katakomberne 35

DU er Helten Bordrollespil  
v. Esbjerg Ungdomsskole

Repos 1. sal 25

Heroes af the Hearth Riddersalen 24

(for)underlige udklækninger Riddersalen 23

Eventyrernes Laug Esehaven 22

Virelai Både inde og ude 23

Skjaldene Både inde og ude 40

Program – 18.-19. september 2021 
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Program midter opslag

Signering lørdag

Tid Forfatter Sted

12.00-13.00 C.G. Valentin Forlaget Klippes stand

12.00-13.00 Ruben Greis KRABAT/Calibats stand

12.30-13.30 Line Wenzel,  
Julie Midtgaard, 
Henriette Hesselholdt, 
K.L. Berger

Tellerups stand

13.00-14.00 Nanna Kühle KRABAT/Calibats stand

13.00-13.30 Kenneth Bøgh Ander- 
sen, Boris Hansen

Dommedagsbjerget

13.45-14.15 Lene Krog, Nathali & 
Betinna Liane

Dommedagsbjerget

14.00-15.00 Evigheden v. flere 
forfattere

Forlaget Klippes stand

14.30-15.00 Haidi Wigger Klaris, 
Anne-Marie Vedsø 
Olesen

Dommedagsbjerget

15.00-15.30 Thomas Stordahl Superlux’ stand

15.00-16.00 Mikkel Wendelboe KRABAT/Calibats stand

15.15-15.45 Claus Holm, Linea 
Bjerrum Nielsen,  
Sidsel Sander Mittet

Dommedagsbjerget

15.30-16.15 Lene Kaaberbøl & 
Malene Sølvsten

Alkymistens  
Tårnværelse

16.00-16.30 Gry Kappel,  
Jacob Krogsøe & 
Martin Jürgensen

Dommedagsbjerget

17.00-17.30 Julie M. Day Dommedagsbjerget

Søndag

Tid Foredrag/Aktivitet Sted Side

10.00-10.30 Bogreception for 
Michael Kousgaard

Superlux’ stand

10.15-10.30 Uglernes Verden Markedspladsen 38

10.30-11.30 Fra bad guy til læse-
favorit

Alkymistens  
Tårnværelse

16

10.30-11.15 Fra Merlin til Harry 
Potter

Våbenkammeret 35

10.30-11.00 Swarta og blodskyg-
gernes forbandelse

Mørkekammeret 16

10.30-11.15 Kymoras masker Merlins Bibliotek 30

10.30-11.30 Hekse fra antikken til 
i dag

Gildesalen 10

11.00-11.30 Bogreception for 
Claus Holm

Superlux’ stand

11.00-14.00 Magiske kort – 
Woodwalkers

Dragehulen 25

11.00-12.00 Vær helten! Orkhulen 34

11.30-12.15 Skrivetips og high 
fantasy

Mørkekammeret 37

11.30-12.15 Hekse og magi i Harry 
Potteruniverset

Merlins Bibliotek 10

12.00-14.15 Stemmernes Tårn Alkymistens  
Tårnværelse

17

12.00-13.00 Fantasydronninger i 
samtale

Gildesalen 17

12.30-12.50 Virelai Amfiscenen, Esehaven 23

12.00-12.30 Maximus Heratikus Markedspladsen 40

12.30-13.15 Muskler & Magi Våbenkammeret 25

12.30-13.15 Vaals hær – en ny 
fortælling

Mørkekammeret 28

12.30-13.15 Hekse – i danmarks- 
historien og i fantasy

Merlins Bibliotek 10

13.15-14.00 Vølven set i et 
historisk, religiøst og 
litterært lys 

Gildesalen 11

13.00-14.00 Vær helten! Orkhulen 34

13.00-14.00 Lav en dragefugl Katakomberne 34

13.30-13.45 Uglernes Verden Markedspladsen 38

13.30-14.15 Tusmørketimen Våbenkammeret 11

13.30-14.15 Stjernekrønikerne Merlins bibliotek 47

14.00-14.30 Maximus Heratikus Markedspladsen 40

14.15-15-15 Rundt om heksen Gildesalen 11

14.30-15.15 Hvordan man IKKE 
skriver en fantasybog

Merlins Bibliotek 28

14.30-15.15 Hekse-Kahoot Våbenkammeret 11

14.30-15.30 Dungeons and 
Dragons paneldebat

Alkymistens  
Tårnværelse

18

14.30-15.30 På vej frem – Book-
talk for Upcomming

Mørkekammeret 37

Signering søndag

Tid Forfatter Sted

11.00-12.00 Bjarne Nordberg 
Pedersen

KRABAT/Calibats stand

12.30-13.00 Louise H. A. Trankjær Superlux’ stand

13.00-14.00 Casper Richter KRABAT/Calibats stand

13.15-13.45 Josefine Ottesen & 
Lene Kaaberbøl

Dommedagsbjerget

13.45-14.15 Tobias Stenbæk Bro, 
Eva Egeskjold

Dommedagsbjerget

14.30-15.00 Mads Schack-Lind-
hardt, Sidsel Katrine 
Slej, Haidi Wigger 
Klaris

Dommedagsbjerget
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Hvorfor taler han om TV-serier?
v. Claus Holm

Lørdag kl. 14.00-14.45, Merlins Bibliotek 

Mange er i dag vokset op med film og TV-seriers måde at 
fortælle historier på. En TV-serie lever på sin dialog og sin 
karakterudvikling. Derfor er det at skrive en bog, der lyder og 
føles som en TV-serie, noget helt nyt og spændende. Og her 
er Urban Fantasy et rigtig godt eksempel. 

Claus Holm har udgivet 11 bøger på både dansk og engelsk. 
Tempus Investigations-trilogien, der opfandt begrebet ”TV 
show in book form” i 2016, er en Urban Fantasy om en 
udødelig privatdetektiv i San Francisco, der bekæmper ånder, 
vampyrer og engle. 

Vaals hær – en ny fortælling på 
skuldrene af en gammel
v. Eva Egeskjold

Søndag kl. 12.30-13.15, Mørkekammeret i Den Dansende 
Dværg

I Eva Egeskjolds trilogi, Vaals hær – en sequel til Næslandet – 
møder læseren både nye og gamle karakterer. Historien om 
en antihelt adskiller Vaals hær fra Næslandet, men universet er 
det samme. Og så alligevel ikke helt.

Eva fortæller om det at skabe en ny fortælling ud fra en, der 
er afsluttet, men hvis univers er så omfangsrigt, at mulighe-
derne står i kø og fingrene klør for at få det hele med.

Eva vil også gå bagom inspirationskilderne til opbygningen af 
Næslandets magiske univers. En ekstra godte til alle, der inte-
resserer sig for den research, der ligger bag en bogs tilbliven. 

Hvordan man IKKE skriver  
en fantasybog
Søndag kl. 14.30-15.15, Merlins Bibliotek

Et humoristisk foredrag af: Casper Grundtvig, Thomas Arnt, 
Christian Engkilde og Kristoffer J Andersen.

W. Somerset Maugham udtalte engang: Der er tre regler for, 
hvordan man skriver en god bog: Desværre er der ingen, der 
kender dem.

Og manden har ret. INGEN ved, hvad det er der gør en best-
seller til en bestseller. Man kan ikke stille regler op i et skema, 
og så bare skrive en fantastisk bog.

Det betyder ikke, at der ikke er regler. For det er der! Og selv 
om man ikke kan sige, hvad man skal gøre for at skrive en god 
bog, kan man godt sige: HVAD MAN I HVERT FALD IKKE SKAL 
GØRE! Vi ved det! For vi har gjort det!

Fra bog til skærm
v. Jakob Levinsen og Boris Hansen

Lørdag kl. 14.15-15.15, Gildesalen i Den Dansende Dværg

Med film- og tv-serier som The Witcher, Shadow and 
Bone, Game Of Thrones og Lovecraft Country er fantasy på 
skærmen blevet lige så synligt som i bøgerne. Men hvad skal 
der til for at skabe gode fantasy-filmatiseringer, og gælder der 
forskellige regler for, hvad film og bøger kan… og må?

Vær med til samtale om fantasy på tværs af medier mellem 
Jakob Levinsen (kritiker og oversætter af bl.a. Tolkien og Ste-
phen King) og Boris Hansen (forfatter til fantasy/scifi-værkerne 
Den Usynlige Krig og Panteon-sagaen).

28



Kunstnerhjørnet – hvor kreativitet bliver til magi
Når du besøger Kunstnerhjørnet i Riddersalen, kan du møde alskens 
slags drager og magiske væsner – dog foreviget af vores dygtige kunst-
nere. Du kan blive portrætteret som din yndlings fantasyfigur. Du kan 
falde over de skønneste smykker, tryllestave, fjerpenne, bogtilbehør 
og meget andet magisk, som du må eje - My precious!

Bech Art v. Jørgen Bech Pedersen 

Stinna Danger Illustration 

TegneBjarne v. Bjarne Svoldgaard Nielsen

BRETH DESIGN v. Mette Breth 

Rasmus Jensen Illustration

Kristian Nüsser

Ravica Art v. Luise Ravica Eriksen 

Viki Munksgaard Illustration

LiselleMade v. Liselle Awwal

Madebytrolls

Mema v. Mette-Marie Riel

Kents Tegnestue v. Kent Overby Stück

Creativity to Be v. Helena Søe Baagø

Castens Design

Ars Bene Moriendi 

Rikke Lindskov Loft & Peder Riis

Anori Chan

Handcraft by Tara og TinyMagicCrafts

CreativeDelinya v. Christina Rosendahl og  
Natashja Olsen

29



Den usynlige krig
v. Boris Hansen

Lørdag kl. 11.15-12.00, Merlins Bibliotek

”Vi kan rejse ind i bøger nu. Ændre dem indefra. Og nu forsø-
ger nogen at misbruge teknologien.”

I maj udkom Den Usynlige Krig, første bind i serien Tavse Ver-
dener. Bogen og tilblivelsen har været centrum for forfatterdo-
kumentaren 60 Uger Til Udgivelse i næsten to år. 

På Fantasyfestival holder Boris Hansen sit første foredrag om 
Den Usynlige Krig siden dens udgivelse. Her fortæller han om 
det usædvanlige arbejde med at skrive en bog om rejser ind 
i andre bøger – og så teaser han måske de kommende bind i 
serien på en eller anden måde.

Skrivning som et våben
v. C.G. Valentin

Lørdag kl. 13.15-14.00, Mørkekammeret i Den Dansende 
Dværg

C.G. Valentin fortæller om trilogien Dragernes Æra, og 
hvordan hun bruger skrivningen som et våben i kampen mod 
sin OCD og tidligere angst og depression. Det er vigtigt for 
Valentin at vise, at en psykisk lidelse ikke er ensbetydende med 
svaghed – tværtimod. Kampen med disse udfordringer kan 
vise, hvilke evner og styrker man indeholder. 

Hør meget mere om tankerne bag landet Novahr Orbís og 
få chancen for at vinde en bog ved at stille dit spørgsmål til 
Valentin. Næste bog i trilogien udkommer på Fantasyfestival.

Steampunk og Korsetter
v. Stine Bahrt

Lørdag kl. 15.30-16.15, Mørkekammeret i Den Dansende 
Dværg

Stine Bahrt er aktuel med steampunk-romanen Urværkerne 1 
– Kuppelbyens hemmelighed, blander forfatteren steampunk 
og korsetter med klimakrise og romance. 

Stine er uddannet kjoledesigner, og det skinner igennem i 
historien, hvor hovedpersonen Nil ved så meget om tøjet i 
Kuppelbyen, at det bliver en superevne i sig selv.

Mød Stine i en samtale med sin redaktør, Synne Kristine Erik-
sen. Om Urværkerne, om genren steampunk, og om hvordan 
det er at begynde på en roman uden at vide andet om histori-
en, end at der er noget med en kuppel, at hovedpersonen har 
en eller anden form for evne, og at jorden nok er gået under. 

Kymoras Masker
v. Tobias Stenbæk Bro

Søndag kl. 10.30-11.15, Merlins Bibliotek

De to første bøger i bogserien Et varsel om Storm blev af de 
danske biblioteker kåret til at være blandt årets bedste udgi-
velser. Nu udkommer det tredje bind, Kymoras Masker. 
Bogserien er blevet til via rollespil og henvender sig som en 
af ganske få danske fantasyuniverser først og fremmest til et 
voksent publikum. 

Bliv klog på, hvordan det er at bygge karakterer og plot op 
over tusindvis af bogsider. Få et indblik i, hvilke udfordringer 
det medfører, når man skriver til et voksent publikum. Du får 
selvfølgelig også mulighed for at stille dine egne spørgsmål.
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501st Legion Danish Garrison – Forening
Alvilda – Forlag
Andersen & Vig - Forlag
Bog & Idé – Boghandler
Calibat – Forlag
Carlsen – Forlag
CarlsenPuls - Forlag
Dansk Fantasy – Frivillige
Den Grønne Drage – Forlag
DreamLitt – Forlag
Facet – Forlag
Fantask – Boghandler
Faraos Cigarer – Rollespils- og tegneseriebutik
Forlaget Evig – Forlag
Forlaget Klippe – Forlag
Forlaget Petunia - Forlag
Forlaget Tanken og Mindet - Forlag
Heroes of the Hearth – Forening
Forårsbørn - Forlag
Ina Hjorth Nilsson - Samler
Krabat - Forlag

Læs for Livet - Organisation
Mellemgaard – Forlag
Mette Finderup – Forfatter
Mythodea Denmark – Rollespilsforening 
Peasoup - Forlag
Pursuit of Magic - Forlag
Scandinavian Costume Fangroup - Forening
Silhuet – Forlag
Sminkeshoppen - Webshop
Straarup & Co. – Forlag
Superlux – Forlag
Susanne Aalling Ovesen - Forfatter
Tellerup – Forlag
The Fantasy Fellowship – Læsekreds
Toys ‘N’ Loot – Legetøjs- og tegneseriebutik
Turbine - Forlag
Ulven og Uglen – Forlag
Warcrafters - Forening

Med flere. 

Mød os til Fantasyfestivalens messe i Riddersalen

31



GRY KAPPEL JENSEN BETTINA OG   NATHALI LIANE JULIE M. DAY

MØD 
FORFATTERNE 
PÅ TURBINES 

STAND 
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GRY KAPPEL JENSEN BETTINA OG   NATHALI LIANE JULIE M. DAY

MØD 
FORFATTERNE 
PÅ TURBINES 

STAND 
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Vær helten!
v. Søren Jønsson

Lørdag  kl. 14.00-15.00, Orkhulen  
Søndag kl. 11.00-12.00 og kl. 13.00-14.00, Orkhulen

I denne workshop udvikler vi en historie, hvor læseren er 
helten – altså dig. Vi gør historien interaktiv ved at indsætte 
spilelementer, som f.eks. hovedbrudsopgaver, kamp mod 
modstandere og listige fælder.

Søren Jønsson guider dig gennem udfordringerne.

Han er spiludvikler, producer og manuskriptforfatter på en hel 
masse spil, herunder Pixeline, Skærmtrolden Hugo m.fl. Han er 
også udvikler af Smart Book-serien: Ildmesteren, Ærkemester-
tårnet og Dysterdragen. Workshoppen tager udgangspunkt i 
et af disse universer. 

Aldersgruppe 8-13 år.

Begrænset antal pladser. Kræver aktivitetsarmbånd og særskilt 
gratis billet, du finder på Fantasyfestival.dk

Lav en Dragefugl - workshop
v. Pursuit of Magic

Lørdag og søndag kl. 13.00-14.00, Katakomberne

Til alle dragefugleelskere og andet godtfolk fra 6 år! Kribler 
det i de kreative fingre? Brænder ideerne bag ørerne og øjne-
ne? Så kom ned i Katakomberne og skab noget!

På dragefugleworkshoppen vil Martine Noring fra forlaget Pur-
suit of Magic, hjælpe med at fremstille de flotteste dragefugle 
i genbrugspap og papir. 

Dragefuglene er inspireret af Flint og Lange fra Eventyret om 
Grønneskov. 

Martine er illustrator på fantasy-billedbogstrilogien Eventyret 
om Grønneskov.

Begrænset antal pladser. Kræver aktivitetsarmbånd og særskilt 
gratis billet, du finder på Fantasyfestival.dk

Digt en heks! 
v. Mads Brynnum og Mads Johansen

Lørdag kl. 11.15-12.15, Gildesalen i Den Dansende Dværg

Der er mange historier om hekse, men sammen med forfatter 
Mads Brynnum og illustrator Mads Johansen kan du være med 
til at digte fantasyfestivalens helt egen. Hvordan ser heksen 
ud? Hvad for nogle kræfter har hun? Hvad vil hun gerne? 
Hvordan lyder hendes trylleremse? Og hvem er det der står i 
vejen for hende? Sammen med Mads og Mads, kan I tegne og 
fortælle en helt unik heksehistorie. 

Mads og Mads har sammen lavet rimbogen Når en drage  
drager ud og kortspillet Monster! Monster! De har før gæ-
stet Fantasyfestival for at tegne og skrive rim om monstre, 
festivalens gæster fandt på – herunder Slimslangen Jack med 
den skøre plan og spruttestrudsen, der kun frygter friskkvær-
net peber. 

Er en del af årets heksetema

Aktiviteten henvender sig til 8-13 årige, men alle er velkomne.

MEST FOR BØRN
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Kreativ i Katakomberne 
Aktiviteter særligt henvendt til børn

Lørdag og søndag, hele dagen

Dybt under det magiske universitet ligger Katakomberne. Her, 
blandt alle de støvede bøger og døre ind til skjulte verdener, 
foregår der mange forskellige ting. 

Der vil være blandt andet være mulighed for at lave din egen 
flotte tryllestav og tegne en eventyrlig fantasy-tegning. 

Har du en ledig stund i løbet af festivalen, har du altså her mu-
lighed for at trække dig tilbage og få dine kreative evner sat i 
spil. Der er både plads til fordybelse og hygge. 

I år præsenterer vi en filmoverraskelse i samarbejde 
med Nordisk Film Biografer Broen. 

Og så tænker du sikkert: Hvilken film er der tale om?

Det må blive en hemmelighed lidt endnu! 

Men når vi må sige noget meldes det straks ud via 
Fantasyfestivals hjemmeside og Facebookside. Så hold 
godt øje!

Fantasygenren er en central del af filmhistorien.

Hvad enten der er tale om Troldmanden fra Oz fra 
1939 eller Tolkien-filmatiseringerne fra dette århund-
rede, så har filmene skabt fantastiske universer, som 
man kan besøge igen og igen. 

Fra Merlin til Harry Potter
v. Thomas Arnt

Søndag kl. 10.30-11.15, Våbenkammeret

Hvem var den første magiker? Hvordan fyrer man en ildkugle 
af? Hvor kommer de magiske kræfter fra? Alle de spørgsmål 
du slet ikke vidste du gik rundt og havde! Det ved du nu! 
Og løsningen ligger ligefor. Duk op til dette foredrag og bliv 
meget klogere! 

Thomas Arnt tager jer med på en rejse igennem fantasygen-
rens historie, og dykker ned i forskellige slags magi og måder 
at udføre den på. Gad vide om han også lige laver lidt moves? 
Altså, sådan sender du en ildkugle afsted? 

Aktiviteten henvender sig til 8-13 årige, men alle er velkomne. 

Derfor er film også en central del af Fantasyfestival 
og vi glæder os til endnu engang at kunne lukke 
jer ind i det fantastiske univers. 

Før visningen vil der være en introduktion til 
filmen og genren ved bibliotekar og cand. Mag i 
Filmvidenskab Jacob Holm Krogsøe.

Det hele sker fredag d. 17/9 kl. 16, som en optakt 
til weekendens Fantasyfestival, og billetter kan  
købes på biografens hjemmeside –  
nfbio.dk Esbjerg Broen

Fantasy indtager biografen!

MEST FOR BØRN
35



Udkommer på 
Fantasyfestivalen
Kom til bogreception
og mød Stine Bahrt

Mød KRABATs
forfattere

på standen 

Fantasy og sci-fi for børn og unge

Messetilbud på alle serier
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På vej frem… 
Lørdag  kl. 16.30-17.30, Våbenkammeret 
Søndag kl. 14.30-15.30, Mørkekammeret

Så er det nu du har chancen for at opdage nogle af de helt 
nye forfattere på den danske fantasyscene. Du kan allerede 
nu mærke den street cred du får i vennekredsen, fordi du var 
først på at anbefale den nyeste Lene Kaaberbøl eller Kenneth 
Bøgh Andersen. 

Tag et pitstop, bliv overrasket og oplev en eller flere af de 
nyere forfattere, der har 10 min. til at fange din interesse for 
vedkommendes bog.

Vi tilbyder scenen en times tid hver festivaldag.

De fejlbarlige helte
v. Pernille Neergard, Henriette Hesselholdt og  
Louise H.A. Trankjær

Lørdag kl. 15.30-16.15, Våbenkammeret

Tiden er til den mere komplekse helt. Supermand står for den 
nutidige læser som en lidt for flad karakter. Uden gråzoner og 
facetter bliver han endimensionel. 

Vi er tre forfattere, som alle har skrevet om en helt. I denne 
samtale vil vi dykke ned i, hvad det vil sige at være en fejlbar-
lig helt. En helt vi holder af, men som også har dybde, indre 
kampe, og som måske finder sin egen måde at gøre tingene 
på. Hvorfor skal helte have fejl? Og hvordan skaber man en 
helt med fejl, som ikke går over grænsen for, hvad læserne 
kan relatere til? Kan en helt begå utilgivelige handlinger og 
stadig være en helt? 

Skrivetips og high fantasy
v. Pernille Neergård

Søndag kl. 11.30-12.15,  
Mørkekammeret i Den Dansende Dværg

Pernille er forfatteren bag Verdensherrerne-serien. En high 
fantasy-serie, fuld af action, magi, eventyrlige riger, et spæn-
dende persongalleri, magiske evner, plot twists, og kampe på 
evner og snilde.

Mange spørgsmål meldte sig gennem skriveriet. Nu får du 
svarene på dem.

Så vil du have skrivetips om…
• Hvorfor redigering og selvkritik af sine egne tekster er så 

modbydelig vigtigt?
• Hvordan får man sit skaberværk til vokse frem ord for ord?
• Hvad sker der, når hovedpersonen sidder og råber ovre i et 

hjørne og bare nægter at samarbejde i sin mission?

Kom og få svarene.

At lege med ilden 
v. Sidsel Sander Mittet

Lørdag kl. 14.00-15.00, Markedspladsen

Kom nærmere, mine damer og herrer! Ild er en lidenskab, og 
med dén kan man ikke snyde!

Sådan råbte mine forældre, når de annoncerede deres ilds-
how. Sådan har jeg råbt, siden jeg blev Den røde drage, og så-
dan råber Ignis, hovedpersonen i min nyeste roman, Flammen 
og Bølgen, når hun i en helt anden tid præsenterer sit ildshow.

Jeg vil blæse de varmeste, rødeste og største flammer for jer, 
spise ilden og fortælle om gøglerlivet: Om at lege med ilden 
og ind imellem brænde sig, og om, hvordan jeg bruger ildgøgl 
i min nyeste roman. 

Vel mødt – jeg lover ikke at brænde jer af.
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Stemningen er magisk på Markedspladsen

På Markedspladsen kan du blandt andet møde

Karamelmesteren

Krydderurtehaven

Maximus Heratikus/Vagabondus

The Bead Family

Uglernes Verden, pause kl. 12.30-13.30

Mjødladen

KFUMSpejderne

De grønne pigespejdere 

Apple Store

Barristakaffe

Bluesette

Dragernes Event

Epos

Friggs Fruerstue

Gimlegaard

Ildsmeden

Duften af indbagte æbler og karamelliserede skumfiduser når din næse som 
du langsomt nærmer dig den berømte markedsplads. Du hører Virelais lok-
kende toner og lyden af Ildsmedens hammer, der forvandler det hårde jern 
til søm eller smukke ornamenter. 

Igen i år vil pladsen summe med alt fra ugler til troldmænd og vi garanterer, 
der vil være noget for alle aldre og alle sanser.

Vi glæder os til at se jer alle, både orker, riddere, ungmøer og fantasyfans.
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Fantasy vs. græske guder
v. Kristoffer Jacob Andersen

Lørdag kl. 14.45-15.15, Våbenkammeret

De græske myter. Du kender dem. Du elsker dem. Og du ved, 
at rigtig mange af væsnerne i moderne fantasy stammer fra 
den græske mytologi. Men hvordan er de væsner opstået? 
Hvor stammer de fra? Og har moderne fantasy nu også helt 
styr på, hvordan tingene hænger sammen?

Hvad med helte-figuren? Theseus. Perseus. Herkules. Ødipus. 
Har de påvirket fantasyfortællingen? Eller har fantasy påvir-
ket vores syn på den græske mytologi? Få svarene - og nogle 
rigtig fede historier i dette foredrag.

Et foredrag med ild-show, musik, lys, levende dyr, elefanter og 
rigtig magi. Okay, den sidste linje er måske løgn, men sådan 
er det, når forfatteren selv får lov at skrive intro-teksten til sit 
foredrag.

Ny i forfattergamet
v. Rikke Havner Alrø

Lørdag kl. 11.15-12.00, Mørkekammeret i Den Dansende 
Dværg

Hør sidste års vinder af Fantasyfestivals og Superlux’ udgivelses- 
konkurrence fortælle om, hvordan det er at blive kastet ind i 
forlagsbranchen. 

Rikke Havner Alrø vil i samtale med sin redaktør Kathrine 
Frich fortælle, hvordan det er at være helt ny forfatter, og om 
bogens udvikling fra manuskript til færdig bog. 

Stormtid af Rikke Havner Alrø er en fantasyroman om tidsrej-
ser og kærlighed. Bogen taler direkte til den voksne fantasy- 
læser. 

Sværd og Trolddom - genkomsten
v. Linea Bjerrum Nielsen, Søren Jønsson, Nikolaj  
Kvistgaard Johansen og Charlie Schneider

Lørdag kl. 13.00-14.00, Gildesalen i Den Dansende Dværg

Sværd og Trolddom, det analoge computerspil, diskuteres i 
denne paneldebat. Netop nu oplever de klassiske bøger en 
renæssance og genudgives ved Faraos Cigarer.  

Blandt andet vil de komme omkring, hvad spilbøger kan. At 
bogen kan læses flere gange, da der er mange muligheder/
veje gennem den. Hvad det gør for læserens engagement og 
lyst til at læse, at det selv er hovedpersonen? At bogen giver 
mulighed for at lære lidt om valg og konsekvenser – om ikke 
at give op.

Linea Bjerrum Nielsen er forfatter til Ankors Amulet, Mareridt 
og senest Helvedes forgård. Søren Jønsson er spiludvikler og 
forfatter til Ildmesteren. Nikolaj Kvistgaard Johansen og Charlie 
Schneider er oversættere. Modereres af Tobias Stenbæk Bro.

Worldbuilding af Awenserien 
v. Nathali og Bettina Liane

Lørdag kl. 12.15-13.00, Mørkekammeret i Den Dansende 
Dværg

Er du fantasy-læser og fascineret af worldbuilding? Har du 
en forfatter gemt i maven, og drømmer du om at skabe en 
autentisk og original verden til din historie? Er du interesseret i 
at høre om, hvordan forfatterparret Nathali og Bettina har op-
bygget deres eget fantasyunivers? Med udgangspunkt i Awen-
serien vil de fortælle, hvordan du kan skabe din egen unikke 
fantasy-verden, som får læseren til at længes efter mere.

Nathali og Bettina udgav på Fantasyfestival 2019 første bog i 
Awenserien, Kaldet fra Galathea. Deres anden bog, Arven fra 
fortiden, udkom i april 2021. De skriver flittigt på Awen 3.
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BLIV OPSLUGT AF MAGIEN

Årets Danske Fantasy
Lørdag kl. 12.30-13.00, Fortælletrappen 

Ny pris skal sætte danskskrevet fantasy på det litterære kort! 

Prisen skal være med til at sætte fokus på fantasygenren, og i 
særdeleshed den danske fantasy, som herhjemme ofte bliver 
overset i forbindelse med de litterære priser.

Kom og vær med til et brag af en fest, når vi uddeler årets 
priser! 

I 2021 uddeles der tre priser:

• Årets Danske Fantasybog

• Årets Danske Fantasydebutant

• Årets Danske Fantasyforside

Vinderne findes med hjælp fra et bogbloggerpanel og en 
jury, der bedømmer titlerne på hhv. longlisten og shortlisten. 
Udover æren og titlen modtager vinderne et flot trofæ.

Prisen er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Fantasy, The 
Fantasy Fellowship og Fantasyfestival.

Hør deres stemmer gjalde
Lørdag og søndag, hele dagen

Skjaldene Peter Holm Lindgaard og Peter Brun har været 
en fast del af festivalen de sidste mange år, og derfor har vi 
selvfølgelig igen inviteret dem til at komme til Fantasyfestival. 
Vores to dygtige skjalde kommer til at ture rundt på markeds-
pladsen og i Riddersalen, hvor de vil annoncere aktiviteter og 
foredrag med deres stærke stemmer og i opløftende rim. 

Maximus Heratikus
Lørdag  kl. 12.00-12.30 og 16.00-16.30
Søndag kl. 12.00-12.30 og 14.00-14.30

Kom alle fra nær og fjern! Nu skal der være spas og gøgl og et 
SHOW! Endnu en gang bliver det muligt at opleve den sjove-
ste gøgler i Danmark på Fantasyfestivals markedsplads. 

40



H U S K  A T  F Ø L G E  M E D  P Å  V O R E S  I N S T A G R A M  
F O R  A T  S E  Å R E T S  N Y H E D E R  

Forbandelsen over Laitana
fra 12 år

Kom forbi standen og få en gratis plakat med
Forbandelsen over Laitana 3 

Nomineret til årets fantasyforside 2020 
hos Dansk Fantasy.

Dragernes Æra

Næste bog i trilogien udkommer til
Fantasyfestivalen 

Tror du på Magi? fra 1o år

fra 16 år

Køb antologien til blot 50 kr 
ved køb af mindst en anden bog.

***** - Boghjemmet
***** - Henriettes Blog

***** - Læsehest med fantasy
***** - Bogstøtten Elfie

***** - Line Dalbro
***** - Boghjemmet

***** - Sanne Bogorm
***** - Bøger.org
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ODENSE BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE PRAESENTERER

MAGISKE DAGE ODENSE
D. 21. - 23. OKTOBER 2021

MAGISKEDAGEODENSE.DK
FACEBOOK.COM/MAGISKEDAGEODENSE

Programmet 
offentliggores 

september 2021
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FantasybøgerFantasybøger
frafra

Et mørkt favntag
v. Jacob Holm Krogsøe og Martin Wangsgaard Jürgensen

Lørdag kl. 14.15-15.00, Mørkekammeret i Den Dansende 
Dværg

Blodbaner er et mørkt favntag med folklore, fantasy og spæn-
dingsfiktionen. 

Danmark sveder. Alt er varmt og landskabet tørrer ud. Et sted i 
Vestjylland er præsten Charlotte ved at miste sig selv til noget 
ulmende og farligt, der langsomt er ved at overtage hende 
indefra. På Vesterbro i København bliver der begået et brutalt 
mord, der har relation til Charlotte og ældgamle riter. Ugernin-
gen har dybe rødder og peger mod en hemmelighed på den 
lille ø Fur i Limfjorden. En hemmelighed der har relationer til 
en anden verden, et magisk og mørkt sted, og en hemmelig-
hed der har relation til et gammelt mytisk jagtselskab.

Fra skriveøvelse til en  
anden verden 
v. Lene Krog

Lørdag kl. 12.30-13.15, Våbenkammeret  

Det startede som en skriveøvelse udi fantasygenren. Men 
langsomt tog det form og endte med en magisk rejse. En 
magiske rejse fyldt med hekse, marlinger, ellefolk, gudinder 
og Blåhjerter. Tag med til riget Bragimark, når jeg fortæller 
om den episke fantasyserie om pigen fra Månehøjen. I dette 
foredrag vil jeg gå til sagen med særligt fokus på fortællingens 
magisystem og ikke mindst hekse. 

Trilogien afsluttes i efteråret 2021. 
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Ritualer og gamle kirkegårde
V. Haidi Wigger Klaris i samtale med Julie M. Day

Lørdag kl. 13.45-14.30, Våbenkammeret

I denne samtale vil Haidi fortælle om sin trilogi Dæmonherske-
rens arving, og hvordan fascinationen af den spirituelle verden, 
ritualer og gamle kirkegårde fik sat sit præg på historien. I se-
rien følger man den 17-årige Ally, der flytter ind på Larchwood 
– en tidligere herregård, som nu er lavet om til en kostskole. 
Inde i en gammel, faldefærdig kirke i nærheden af skolen fin-
der hun ved et tilfælde en hemmelig indgang i væggen. Den 
fører ned til et rum under kirken, der ifølge overleveringerne 
blev brugt til praktisering af sort magi tilbage i 1800-tallet. Ef-
ter denne opdagelse opsøges Ally af Larchwoods afdøde frue, 
Catherine Larchin, og denne insisterer på, at Ally skal finde en 
gammel heksebog, som efter signende giver uanet magt. 

Et spind af skæbner
v. Julie M. Day i samtale med Silja Okking

Lørdag kl. 16.00-16.45, Merlins Bibliotek

Kom og hør Julie blive interviewet af tv-vært og forfatter, Silja 
Okking, om sin nyeste serie Sagakvartetten, hvor Af blod og 
støv er første bind. Sammen vil de tage tilhørerne med på en 
spændende rejse ind i Sagakvartettens forunderlige univers. 
Et univers af hekse, dæmoner og fremmede kulturer. Serien 
er et spind af skæbner, der væves ind og ud mellem hinanden 
i nervepirrende intriger, opslugende kærlighed og hårrejsen-
de spænding. Serien henvender sig til unge samt voksne og 
bliver anbefalet til fans af blandt andet Game of Thrones og 
Dronningen af Tearling. 
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MØD FORFATTERNEMØD FORFATTERNE
fantasyfestivalpå årets

Kig forbi og mød forfattere,
illustratorer og Forlaget Petunia.

- Nye Udgivelser
- Signeringer 
- Tilbud
- Konkurrencer 

MAGI OG FANTASI TIL ALLE ALDRE

Hekse, magiske skoler og royale 
hemmeligheder
v. Julie Midtgaard

Lørdag kl. 11.00-11.45, Våbenkammeret

Forestil dig, at dronningen tildeler dig en af de vigtigste place-
ringer i den magiske verden. Men når du ankommer, er intet 
som det ser ud.

I forbindelse med sin nye udgivelse Skyggespil, sat i samme 
univers som den prisvindende Sprækken til Luscuro-serie, 
afslører Julie Midtgaard på humoristisk og spoiler-fri vis, hvor 
meget af plottet en forfatter planlægger – og hvad der opstår 
ved et tilfælde.

Hvordan skaber man en episk fantasyserie og et univers med 
magi, fiktive skabninger og virkelige problemstillinger? Hvor-
dan bruger hun vores verdens hekse til netop det? 

Stjernekrønikerne
v. Mads Schack-Lindhardt

Søndag kl. 13.30-14.15, Merlins Bibliotek

Oplev Mads Schack-Lindhardts formentlig sidste optræden 
på en scene. Efter 20 år er Stjernekrønikerne-serien endelig 
skrevet færdig, og Mads vil fortælle lidt om tilblivelsen, samt 
processen og tankerne bag. Han vil også komme ind på tiden 
op til den første kontrakt og udgivelse. Bind fem udkommer 
på festivalen, og måske Mads vil løfte sløret lidt for sjette og 
sidste bind. Der vil være rig mulighed for spørgsmål om alt 
mellem himmel og jord, og forfatteren lover at svare på alt på 
sin vanlige ubehøvlede facon.
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Rollespils-
akademiets 
sminkebod
Kom forbi vores 
fantasifyldte 
sminkebod og 
bliv sminket som 
alt fra en ork eller 
zombie til elver 
eller såret kriger.

Find 
Minotauren
Ridder Mogensen 
og hans tro væb-
ner er på jagt efter 
en farlig minotaur, 
der er observeret i 
området - kan du 
hjælpe den brave 
ridder?

 Torvet 16, 1. sal � 6700 Esbjerg � Telefon 7513 6500
www.esbjergcity.dk � info@esbjergcity.dk

Magien breder sig i Esbjerg City 
Oplev en række magiske og sjove aktiviteter i midtbyen i 

forbindelse med Fantasyfestival 2021

SKATTEJAGT
Du kan også tage på en magisk 
og mystisk skattejagt rundt i 
Esbjerg med appen Woop. Her 
skal du løse opgaver og gåder 
Skattejagten er aktiv fra d. 11. 
september til den 19. septem-
ber og du skal begynde skatte-
jagten i Broen. 

lørdag den 18. september kl. 10 - 15

Det eneste du skal gøre, 
er at hente appen i 
App Store/Google Play. 
Så bliver du guidet til starten.

2 0 0  s p e c i a l fo r r e t n i n g e r  ·  ca fé e r  ·  r e s t a u ra n te r  ·  s h o p p i n g ce n t r e  ·  va r e h u s e
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 - et udstillingseksperiment i krydsfeltet mellem 

  billedkunst og DNA-forskning  

  Træd ind i en anderledes verden, et forunderligt rum  

  mellem udstilling og laboratorium, kunst og videnskab,  

  fortid og fremtid, virkelighed og fantasi  

  Til  16. januar 2022   
Havnegade 20  
6700 Esbjerg 
www.eskum.dk

G
ina Czarnecki  H

eirloom
, 2016 · G

ina Czarnecki and John H
unt 2016 · Photo: Stephen King for FACT

Magi og mordmysterier på  
en kostskole
v. Gry Kappel

Lørdag kl. 15.00-15.45, Merlins Bibliotek

Magi, mytologi og mordmysterier på Rosenholm Kostskole, 
lyder det ikke som en vindende kombination? Denne trilogi 
venter kun på en blød stol, skoldhed te og mørk chokolade. 
Gry vil i dette foredrag fortælle om Natskygge – tredje og 
sidste bind i Rosenholm-trilogien. Foredraget vil også bevæge 
sig ind emner som hekse i fortid og nutid, om kvindefrigørelse 
og -fællesskaber og om, hvordan det har været at skrive en 
fantasyserie, mens #metoo har forandret verden. 

Øv, blomster! 
v. Mie Møller Bie

Lørdag kl. 16.30-17.00, Mørkekammeret i Den Dansende 
Dværg

Kom og hør Mie fortælle om sin børnebogsdebut Stormvinge 
og den mystiske sten, der handler om blomsterfeen Storm-
vinge, der hader blomster og hader forår. Ret ærgerligt når 
man nu er en blomsterfe. Der er ikke mange eventyr i sigte for 
Stormvinge, indtil han en dag får en ny nabo, der er lige så 
nysgerrig som han selv – måske endda lidt for nysgerrig.

Mie Møller Bie har tidligere gæstet festivalen med sine perle-
pladebøger og foredrag om drager. I år er hun i samtale med 
sit forlag Forårsbørn om bogens tilblivelse, ideen bag og de te-
matikker, bogen berører. Og nå ja, så er der også live-tegning!
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Ingen Fantasyfestival uden…
Fantasyfestival begyndte som en idé hos én, men er nu 
vokset til en vision for flere. Festivalen var ikke blevet så 
fantastisk som den er, hvis ikke det var for alle de samar-
bejdspartnere, bidragsydere og frivillige, der har været 
med til at forme festivalens indhold og give en hjælpende 
hånd, hvor der var brug for den.

Derfor skylder vi som hovedarrangører en stor tak til:

Lords Assembly, BioCity Esbjerg, Esbjerg Kunstmuseum, 
KFUM-spejderne, Esbjerg Ungdomsskole, Dansk Fantasy, 
HEX! – Museum of Witch Hunt, BROEN Shopping, Esbjerg 
City, Tobakken, Esbjerg Kommune og alle de begejstrede 
frivillige, der betyder så meget for festivalen. 

Tag med fællesskabet på rejse ind i det ukendte! The Fantasy Fellowship er 
et nationalt fællesskab for voksne (18+) som er interesserede i fantasy og 
fantasylitteratur. 

Rejsen begynder med The Fantasy Fellowship: Danmark på Facebook. Her 
kan du finde inspiration til den næste fantasybog, dele fede begivenheder 
eller artikler, stille spørgsmål, komme i kontakt med en lokal læsekreds eller 
fortælle om din sidste gode læseoplevelse. 

Til fællesskabet er tilknyttet 24 lokale læsekredse fordelt over hele landet. 
Disse mødes typisk en gang om måneden for at diskutere en fælles bog, men 
flere mødes også for at spise sammen, se film eller spille spil. Og de venter 
bare på, at du kommer med!

Èn gang om året afholdes The Gathering – vores årsmøde. Det er altid fredag 
aften inden Fantasyfestival. Her er der lækker mad, gode samtaler og eks-
klusive forfatterbesøg. En perfekt opvarmning til Fantasyfestival lørdag og 
søndag. 

Vil du gerne vide mere, så skriv til Cecilia Lauridsen på cecov@esbjerg.dk
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1. sal

Velkommen på

 fantasyfestival.dk
 @fantasyfestivalen
 fantasyfestival
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