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Fantasyfestivalen afholdes på
Hovedbiblioteket 
Nørregade 19, 6700 Esbjerg

Adgang
Der er gratis adgang til messen i Riddersalen og på Markedspladsen udenfor.

Aktivitetsarmbånd
Alle aktiviteter og foredrag kræver at du køber et aktivitetsarmbånd. 
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 5 år og til og med 12 år. Børn under 5 år gratis.

Billetter til foredragene med Patricia Briggs, Sebastien de Castell, Malene Sølvsten 
og Kenneth Bøgh Andersen koster 20 kr. og skal købes separat. Billetterne kan kun 
bruges sammen med aktivitetsarmbånd.

Praktisk information

Transport
Hovedbiblioteket ligger 5 min. gang fra 
banegården og busstationen.
Der er mulighed for parkering tæt på 
Hovedbiblioteket. For andre parkerings-
muligheder, se fantasyfestival.dk. 

Spisning
Der er mulighed for at købe mad og 
drikke til Fantasyfestivalen. 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

http://www.fantasyfestival.dk
mailto:fantasyfestival@esbjergkommune.dk


Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen byder velkommen til Fantasy-
festival 2018

I år holder vi for fjerde gang Fantasyfestival i Esbjerg Kommune, og alle væsener i magiens verden 
kender efterhånden vejen hertil. Vi kender også jer, og derfor ved vi, at vi kan forvente en forun-
derlig weekend.

Med fire år på bagen er Fantasyfestivalen blevet en tradition. Holdet af engagerede og dygtige 
kræfter bag festivalen har år for år skabt et univers, som tager gæsterne med ind i den verden, som 
I er fælles om at elske. Fantasygenren er omdrejningspunktet, og netop fantasien er det frirum, 
hvor vi for en stund kan glemme den virkelige verden. Her er plads til at lege, spille nye roller og 
mødes på tværs af alder, køn og baggrund. Det er det helt særlige ved fantasy.

Hvert år er festivalen vokset, og både antallet af gæster og programmet er blevet udvidet. Det 
vidner om, at vi har ramt et behov og et ønske om at samles om den gode fortælling, som er fun-
damentet for Fantasyfestivalen. Vi bygger videre på de gode erfaringer fra de første år og holder 
fast i nogle af traditionerne, men lægger også vægt på at skabe fornyelse, så programmet byder på 
nye spændende gæster, aktiviteter og oplevelser.

Vi glæder os til at tage del i eventyret og mærke magiens energi til Fantasyfestival 2018.

Forfatter Mette Finderup ” Fantasygenren hæver sig op over virkeligheden”

”Hvad er det, Fantasy kan?” Det er et spørgsmål, jeg møder igen og igen fra journalister. ”Er det ikke 
bare en løgn og en virkelighedsflugt?” spørger de. ”Hvorfor skriver du ikke om rigtige mennesker?”

I mine øjne er Fantasy det modsatte. Fantasy er en søgen efter en sandhed, men måske i en lidt 
anden slags virkelighed end den, man kan se, hvis man står på tæer og kigger ind i naboens have, 
nemlig den virkelighed, der ikke kan ses, men som har meget mere betydning for det at være men-
neske, end prisen på en liter mælk eller en ferietur til Frankrig med hele familien har.

Når vi læser bøger i fantasygenren, tumler vi samtidig ofte med de helt store filosofiske menneske-
lige spørgsmål: ”Er der egentlig en objektiv forskel på godt og ondt?” ”Hvordan forholder vi os til 
døden?” ”Er der noget, der er større end mig og min individualitet?” ”Hvordan gør jeg, når jeg bare 
ikke føler, jeg ’hører til’ som verden ser ud?” ”Hvordan vil jeg behandle dem, der har et helt andet 
sæt leveregler, end jeg selv er opvokset med?”. Fantasygenren hæver sig op over virkeligheden, 
men handler samtidig ekstremt meget om virkeligheden. Den arbejder 
mellem linjerne. Den arbejder på et niveau, det i dagligdagen kan 
være svært at sætte ord på. Fantasy er store armbevægelser, vil-
de følelser, skæbnesvangre valg, skam og fortrydelse. Det er 
menneskelivet sat på spidsen for dem, der tør og holder af 
at spejle sig i noget, der er både dybt og stort. 
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MØD OS PÅ 
FESTIVALEN

Sebastien de Castell 
og Malene Sølvsten

SPELLSLINGER 1 & 2
En magisk fantasyserie i 6 dele 
fuld af bedrag, heltemod og en 
ondskabsfuld, talende egernkat.

RAVNENES HVISKEN 3
Det længe ventede 
tredje og sidste bind i 
en fantasyserie fuld af 
krimi, humor, kærlighed 
og nordiske guder.

VERDEN STYRTER
Kom endnu tættere på 
Ravnenes Hvisken- 
universet og få svar 
på nogle af de største 
spørgsmål fra trilogien.NYHED

NYHED
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Patricia Briggs
Patricia Briggs er en af årets Guests of Honour.

Hun er amerikaner, født i 1965, og udgav sin første 
bog i 1993. Patricia har både skrevet high og urban 
fantasy, men er især kendt for sin urban fantasy- 
serie om Mercy Thompson – på dansk udgivet som 
Mercy, ved forlaget Tellerup. Af high fantasy kan 
nævnes serien Hurog, som udkom på dansk i 2012. 
Hendes bøger er faste indslag på de amerikanske 
bestsellerlister. Når hun ikke skriver, kan hun findes 
i hjemmets hestefold, hvor hun leger med de nyeste 
føl. 

Årets Fantasyfestival er første gang hun besøger 
Danmark, og vi glæder os til at byde hende velkom-
men.  

Billet til foredrag  
købes på fantasyfestival.dk 
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Sebastien de Castell
Sebastien de Castell er en af årets Guests of Honour.

Sebastien er en canadisk fantasyforfatter. Han ud- 
gav sin første bog, Traitor’s Blade, i 2014, og 
har siden udgivet 6 bøger, i to forskellige serier,  
Greatcoats for voksne, og Spellslinger for unge. 
 Spellslinger udkom på dansk ved forlaget Gyldendal 
i 2017, og bind 2 udkommer på dansk i løbet af 2018. 

Sebastien er uddannet som arkæolog, men fandt, 
efter 4 timer på sin første udgravning, ud af, at han 
egentlig hadede arkæologi. Han smed skovlen, og 
har siden arbejdet som blandt andet musiker, lærer 
og  skuespiller,  samt koreograferet sværdkampe for  
teatre, inden han bestemte sig for at blive forfatter.

Billet til foredrag  
købes på fantasyfestival.dk 
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Malene Sølvsten
Kom og hør Malene Sølvsten fortælle om sit forfatterskab og 
den medrivende fantasytrilogi, Ravnenes Hvisken, som hun 
afslutter med tredje bind i september 2018. Trilogien handler 
om den 17-årige ensomme Anne, der kan se hændelser i for-
tiden. En nat genoplever hun et gammelt mord, hvilket bliver 
starten på en rejse til Nordjylland i kampen mellem det gode 
og det onde i en parallelverden med nordiske guder og profe-
tier om Ragnarok. I juni 2018 udgav Malene Sølvsten ”Verden 
Styrter”, som er en ny mini-fortælling i det kendte univers fra 
Ravnenes Hvisken. 

Signering sker efter foredraget på Gyldendals stand.

Billet til foredrag købes på fantasyfestival.dk

Lysets hjerte
Kenneth Bøgh Andersen fortæller om sin nye bog Lysets hjer-
te, der leger med fantasy-genren og tilsætter den et twist af 
gys. Historien starter lige præcis der, hvor både net- og tele-
fonforbindelsen ender – i et stort, gammelt hus ude i en skov. 
Lysets hjerte fortæller den uafhængige forhistorie til Ken-
neths gyserroman Tempus fugit fra 2014 og har også forbin-
delse til tegneserien Skæbnemageren. 

Billet til foredrag købes på fantasyfestival.dk
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Callie er forsvundet. 

Hendes storebror Kai er ved at miste håbet om nogensinde at se hende 
igen. Men så møder han Shay, som så Callie den dag, hun forsvandt, og 
pludselig er der igen håb. 

Men under deres søgen efter Callie udbryder der en frygtelig epidemi, 
og mens alle andre flygter, er Kai og Shay nødt til trodse faren for at 
finde frem til sandheden om Callie.

N E D TÆ L L I N G  er første bog i serien M Ø R K T  S T O F.  
En fortælling om overlevelse og forvandling, ondskab og kærlighed.

Teri Terry er forfatteren bag bestseller-serien S L E T T E T .

ADVARSE L!
EN EPIDEMI HÆRGER LANDET. 

INGEN VED, HVORDAN DEN ER OPSTÅET, OG DEN  
SPREDER SIG MED DØDSENSFARLIG HAST.

DER ER INGEN KUR.

ALLE DE SMITTEDE MÅ ØJEBLIKKELIGT UNDER KARANTÆNE.

G Y L D E N D A LG Y L D E N D A L

T E R I  T E R R Y

T E R I
T E R R Y

Første bind i triologien
M Ø R K T  S T O F

9 788702 225556 T E R I  T E R R Y
G Y L D E N D A L

Andet bind i trilogien
M Ø R K T  S T O F

VIC TORIA AVEYARD

 RØD
DRONNING

M A G T  E R  E T  F A R L I G T  S P I L

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

GY LDENDAL

VICTORIA AVEYARD  voksede op i 

den lille by East Longmeadow i 

Massachusetts, USA. Siden flyttede 

hun til Los Angeles for at uddanne 

sig til manuskriptforfatter på 

University of Southern California. 

I dag arbejder hun som forfatter og 

manuskriptforfatter og bruger sit 

arbejde som undskyldning for at 

læse alt for mange bøger og se alt 

for mange film. Rød dronning er 

hendes debut.

www.victoriaaveyard.com

„I SKOLEN HAR VI LÆRT OM VERDEN, som 

den var før, om englene og guderne, som 

boede oppe i himlen og styrede jorden med 

omsorgsfuld og kærlig hånd. Nogle siger, 

at det bare er historier, men det tror jeg ikke 

på. Guderne styrer os stadig. De er kommet 

ned fra stjernerne. Men de vil os det ikke 

længere godt.“

Citat fra bogen

„Blodets farve – dét er den virkelige forskel mellem 
Sølvere og Røde. Denne enkle forskel gør på en eller 
anden måde dem stærkere, klogere og bedre end os.“ 

Mare Barrows blod er rødt. Hun hører til samfundets bund – 
den almindelige befolkning, som skal tjene den sølvblodede elite, 
der har overmenneskelige egenskaber. 

En dag ender Mare ved et tilfælde ved Sølver-hoffet. Foran kon-
gen, prinserne og alle de adelige opdager hun, at også hun har 
overmenneskelige evner. Men det er umuligt for en Rød. For at 
skjule denne umulighed og forhindre rød opstand tvinger kon-
gen Mare til at spille rollen som en fortabt adelig datter, der nu 
skal giftes med en af prinserne.

Mare trækkes hurtigt ind i Sølver-verdenen og begynder at få 
følelser for sin prins. Alligevel risikerer hun alt ved at hjælpe 
oprørsgruppen Den Højrøde Garde. Ét forkert træk vil betyde 
hendes død, og kun én ting ved hun med sikkerhed: Alle kan 
bedrage alle.

Første bind i serien RED QUEEN.

9 788702 188950GY LDENDAL
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VICTORIA AVEYARD  voksede op i

den lille by East Longmeadow i 

Massachusetts, USA. Siden flyttede 

hun til Los Angeles for at uddanne 

sig til manuskriptforfatter på 

University of Southern California. 

I dag arbejder hun som forfatter og 

manuskriptforfatter og bruger sit 

arbejde som undskyldning for at 

læse alt for mange bøger og se 

alt for mange film. 

Rød dronning var hendes debut.

www.victoriaaveyard.com

„MARE FRA PÆLE DØDE den dag, hun faldt 

ned på et lynskjold. Mareena, den fortabte 

prinsesse, døde i Knogleskålen. Og jeg ved 

ikke, hvilken ny person det var, der slog 

øjnene op om bord på Undertoget. Jeg 

ved bare, hvad jeg har været, og hvad jeg 

har mistet, og jeg er ved at knuses under 

vægten af det.“

Citat fra bogen

Jeg er et sværd, et sværd af glas, og 
jeg er ved at gå itu.

Mare Barrows blod er rødt. Hun hører til samfundets bund: den 
almindelige befolkning, som skal tjene den sølvblodede elite. 
Men det viser sig, at Mare har Sølver-egenskaber. På overmen-
neskelig vis kan hun kontrollere lyn, og det gør hende til et våben, 
som de magtfulde Sølvere ønsker at styre. 
 Kongen kalder hende en umulighed, men hun finder ud af, 
at hun ikke er den eneste af sin slags. Hun undslipper den intri-
gante prins Maven og tager af sted for at finde og redde de andre 
Røde med Sølver-egenskaber. Hendes håb er, at de vil slutte sig 
til hende i kampen mod de magtfulde Sølvere, men den mission 
er livsfarlig og bringer hende på kant med hendes allierede i 
Den Højrøde Garde.

Krigen mellem den voksende oprørshær og de sølvblodede 
magthavere intensiveres, og det samme gør Mares kamp mod 
det mørke, der vokser i hendes sjæl. Vil hun vakle under vægten 
af de mange liv, der må ofres for oprøret? Eller har forræderi og 
svigt allerede gjort hende hård?

Andet bind i serien RED QUEEN.
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VIC TORIA AVEYARD

 SVÆRD
AF GLAS

K N Æ L  E L L E R  D Ø

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

GY LDENDAL9 788702 189193
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VICTORIA AVEYARD

 KONGENS
LÆNKER

A L L E  B R Æ N D E R  O P

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

GY LDENDAL

VICTORIA AVEYARD  voksede op i 

den lille by East Longmeadow i 

Massachusetts, USA. Siden flyttede 

hun til Los Angeles for at uddanne 

sig til manuskriptforfatter på 

University of Southern California. 

I dag arbejder hun som forfatter og 

manuskriptforfatter og bruger sit 

arbejde som undskyldning for at 

læse alt for mange bøger og se 

alt for mange film.  

Rød dronning var hendes debut.

www.victoriaaveyard.com

KONGENS LÆNKER  er tredje bind 

i historien om Mare Barrow, der 

mod sin vilje trækkes ind i magtens 

verden og må leve sit liv på en 

løgn, som vil betyde hendes død, 

hvis den bliver opdaget. Alligevel 

risikerer Mare alt ved at hjælpe en 

oprørsgruppe, som arbejder for et 

mere lige samfund.

Blod vender sig mod blod, og snart er der ingen 
tilbage til at slukke den ild, som truer 

med at fortære Norta.

I tredje del af Red Queen-serien sættes loyalitet og troskab 
på en hård prøve. Og når Lynpigens gnist er væk, hvem 
skal så lyse for oprørerne?
 
Mare Barrow er blevet taget til fange og er magtesløs uden 
sine lyn. Hun lever på Kong Mavens nåde. Imens fort-
sætter hendes hær af Nyblodere og Røde med at få nye 
medlemmer, organisere sig og træne. De er ikke længere i 
stand til at holde sig i skyggen, men forbereder sig på krig, 
mens Cal, den forstødte prins, vil gøre hvad som helst for 
at bringe sin elskede Mare tilbage.

Tredje bind i serien RED QUEEN.
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EVENTYRLIG
FANTASY

20% RABAT PÅ UDVALGTE BØGER

VI SES PÅ GYLDENDALS STAND
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Nordisk mytologi og fantasy
Oplev Anne-Marie Vedsø Olesen fortælle om sin aktuelle ro-
man Lucie og om at bruge mytologi som fantasy.

Lucie er en spændingsfyldt voksenroman om nordiske myter 
og kristendom. Anne-Marie har tidligere skrevet fantasy over 
ægyptisk mytologi og drypper denne gang nordisk mytologi 
ind i en genrebrydende, vild og syret nutidsfortælling fyldt 
med både horror- og fantasyelementer.

Anne-Marie er af pressen blevet sammenlignet med både 
Anne Rice, Stephen King og Umberto Eco, og har modtaget 
flere legater fra Statens Kunstfond.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

ASPE – Fire børn i Heltelære
For 30 år siden reddede en gruppe venner hele verden. De blev 
belønnet med guld og hæder, og en af dem, troldkvinden Eri-
na, købte sig et gods, hvor hun nu bor sammen med sin elver-
kæreste. I mellemtiden er hun blevet midaldrende. Hun kan 
ikke længere tage ud på de vilde eventyr, og hun KEDER SIG. 
I hvert fald, indtil hun en dag får en fremragende ide: ”Jeg vil 
finde fire forældreløse børn og bringe dem til mit hus. Jeg vil 
lære dem ALT om at trylle, snige og kæmpe. De bliver verdens 
sejeste børn, og de skal redde verden i mit sted!” 

Kom og hør om Mette Finderups nye fantasyserie ”for 11-åri-
ge i alle aldre”.

Signering af bøger sker på Mette Finderups egen stand i Rid-
dersalen.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Følg med fra 
fantasyfestivallen på 

Arnold Busck Esbjergs 
Facebookside

Stort udvalg af engelske
 fantasytitler hos Arnold Busck

Spar 20%
når du køber  
alle bøger i 
en serie.

Sjælejagt med Katja Berger & 
Charlotte Fischer
For Katja Berger og Charlotte Fischer er døden nær. I hvert fald skri-
ver de begge succesromaner ud fra overvejelsen; hvad sker der, når 
vi dør?

Deltag i en anderledes skattejagt når de to forfattere diskuterer 
deres bud på efterlivet, og herefter åbner op for sjælejagt rundt 
omkring på messearealet. Kan du finde de 5 sjælehentere og 5 sjæ-
levandrere? Der er naturligvis lækre præmier på højkant til vinder-
ne, og vi har hørt en lille ravn hviske noget om at der også er andre 
lækkerier til de fremmødte...

Bemærk: 
Kræver aktivitetsarmbånd.
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Nicole Boyle Rødtnes
Forestil dig, at du begik selvmord. At du var død, men at du så 
pludselig blev trukket tilbage til livet. Hvordan ville du tackle 
at skulle se din familie og venner igen? Og hvad med det, der 
drev dig til selvmordet til at starte med? 

Det er centrum i Nicoles kommende YA-roman, der blander 
fantasy og færøske myter med en moderne realistisk verden. 
På messen fortæller Nicole for første gang om sin nye bog.

Nicole Boyle Rødtnes har skrevet en lang række YA-romaner 
indenfor fantasy og Science Fiction bl.a. serierne Elverskud og 
Ilttyv.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Katja Berger
Sommetider kan kun et menneske redde djævlen fra englen

Oplev et spændende foredrag hvor myter vækkes til live og 
Katja Berger tegner et levende billede af døden. Katja er ak-
tuel med Døden lyver aldrig – fortsættelsen til bestselleren 
Sjælehenteren. Med Dommedag på vej, må Raven tage til 
Hades, men hvad gør man, når ingen taler sandt, og fjender 
bliver til venner? Vil Raven klare det, når Himlen og Helvede 
kulminerer for alvor?

Katjas værker er sammenlignet med Den Store Djævlekrig og 
Dødens instrumenter, samt serierne Supernatural og Lucifer.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Midgårdsormens dristige planer
Kom og oplev Kulturskolens dramaelever når de vækker Midgårds-
ormen til live i en dramatisk fortælling, hvor Thor og hans hammer 
ikke længere er nok til at redde verdensordenen fra Midgårdsor-
mens dristige planer! 

Er der mon nogen, som kommer Thor og de andre guder til und-
sætning før det hele er for sent? Eller er tiden inde for det uundgå-
elige Ragnarok? 

Middelaldermusik
Kom og oplev Virelai, Danmarks middelalder og rollespils-band, til 
Fantasyfestival.

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

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

Se mere på virelai.dk eller facebook.com/virelaidk

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
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Hør deres stemmer gjalde, 
vore to kære skjalde! 
Peter Holm Lindgaard og Peter Brun var et kæmpehit sidste år og 
derfor kan I atter møde dem på Fantasyfestivalen. Vores to dygtige 
skjalde kommer til at ture rundt på markedspladsen og i Riddersa-
len, hvor de vil annoncere aktiviteter og foredrag med deres stærke 
stemmer og i opløftende rim. 

Overvirkelige selvportrætter
Både fantasy og billedkunst kan få dig til at drømme, til at forsvin-
de ind i nye verdener og til at se virkeligheden med andre øjne. I 
samarbejde med Esbjerg Kunstmuseum kan du på årets Fantasyfe-
stival få kastet et nyt blik på dig selv ved at sammensætte et over-
raskende og fantasifuldt selvportræt.

I kunstmuseets workshop skal du få dit eget portræt til at smel-
te sammen med elementer fra billedkunsten og dit personlige  
favorit-fantasy-univers – idéen er at skabe en overvirkelig collage, 
der måske viser uventede sider af, hvem du egentlig er. Der er få 
regler og uendelige muligheder. Workshoppen er for både børn og 
voksne.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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E-B Ø G E R O G LY D B Ø G E R 
PÅ E N G E L S K F R A 
B I B L I OT E K E R N E

TÆND 
FOR EN 
ANDEN 
VERDEN

FANTASY-QUIZ 2018:
Hvad hedder Gandalfs hest? I hvilken slags møbel findes døren til 
Narnia?

Fantasy-quizzen plejer at være et af festivalens mest besøgte ar-
rangementer, og hvert år går mange grædende derfra. For der er 
ingen nåde, når Boris Hansen byder op til en halv time med dyst i 
fantasy, sci-fi og YA-litteratur. 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: Medbring gerne egen kuglepen.

PPS: Max tre deltagere per hold.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Nanna Foss
Nanna Foss (f. 1985) står bag den anmelderroste sci/fi-serie 
SPEKTRUM. Hun vil på Fantasyfestivalen fortælle om de sene-
ste 10 års arbejde med serien – og løfte sløret for hvad man 
kan forvente af næste bind der udkommer i starten af 2019.  

Nanna bor i Odsherred sammen med mand og børn på en 
familiegård med tre generationer. Hun har bl.a. gået på For-
fatterskolen for Børnelitteratur og laver skriveworkshops over 
hele landet.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

BORIS HANSEN
Boris Hansen udkommer med 4. og sidste bind i PANTE-
ON-SAGAEN på festivalen. I den anledning kan du høre hans 
(spoiler-fri) foredrag om hvordan man gennemfører og afslut-
ter en gigantisk fantasy-serie som PANTEON-SAGAEN. Boris 
fortæller både om de udfordringer man kan forberede sig på 
allerede inden man går i gang, men også om de uforudsete 
frustrationer der opstår undervejs og hvordan man tackler 
dem. Og om de komplicerede følelser der er forbundet med 
at sige farvel til sin verden og sine karakterer efter så lang tid.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Mette Sejrbo
Mette Sejrbo er født og opvokset i Frederikssund, hvor vikin-
getiden er en væsentlig del af byens kulturliv. Det var derfor 
oplagt for hende at tage udgangspunkt i den nordiske myto-
logi, da hun fik idéen til Ulfhedin-sagaen.

Mette er uddannet dyreadfærdsterapeut med speciale i hun-
de- og katteadfærd. Hendes faglige viden har givet inspirati-
on til detaljerede beskrivelser af de overnaturlige karakterers 
adfærd. En mangeårig interesse for plantemedicin, mytologi, 
historie og religion har dannet basis for den omfattende og 
detaljerede research, der kendetegner Ulfhedin-sagaen.

Nu er Mette aktuel med tredje bind i serien, Vampyrens pagt.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Skæbne, tro og tvivl
Hvad ville der ske hvis Filip fra serien Den store Djævlekrig møder 
Gyrith fra serien Den grønne Ø? 

Vi har sat Kenneth Bøgh Andersen og Mette Finderup stævne. Med 
udgangspunkt i deres respektive serier – Den store Djævlekrig og 
Den grønne Ø – drøfter de seriernes store temaer som kærlighed 
(både ung kærlighed og sand kærlighed), den frie vilje, sandhed og 
løgn, ondskaben og moralen, meningen med livet og døden. Des-
uden noget centralt som troen og tvivlen, da de begge forfattere 
trækker på mange forskellige sagn og fortællinger fra forskellige 
religioner, mytologier og folklore.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Marie-Louise Rønning
Marie-Louise Rønning er født i 1976 og har boet og arbejdet 
i Grækenland, Spanien og Ægypten. Specielt den ægyptiske 
mytologi har været del af inspirationen til universet i serien 
Skaberens Våben, hvor hun sidste år udkom med første bind, 
Tusmørkebørn. 

Til dagligt arbejder Marie-Louise som lærer. I sommeren 2015 
afsluttede hun en Master i Professionel Kommunikation ved 
RUC. Midt i kaosset mellem arbejde, uddannelse, ægteskab 
og børn fandt hun tid og inspiration til selv at sætte sig til ta-
sterne, og langsomt mellem fagsprog, eksamener og bleskift 
så Skaberens Våben dagens lys.

Marie-Louise er aktuel med seriens andet bind, Mørkets sang-
fugl.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Jacob Hedegaard Pedersen
Jacob Hedegaard Pedersen er født 23. maj 1974 i Horsens og 
er opvokset på landet nær Hundslund. Han er i 1999 uddan-
net lærer ved Jelling Statsseminarium og har siden haft sit 
virke på Rask Mølle skole.

Jacob udkom i 1995 med novellesamlingen Dyret. Siden er 
det blevet til mange flere udgivelser, bl.a. den populære serie 
Dværgenes krønike, en fantasysaga om tre dværge, der dra-
ger ud i Verdenen for at vinde hæder og ære og finde den for-
svundne opdagelsesrejsende, Caspian Koks.

Nu er Jacob aktuel med romanen Krigsmager, som er første 
bind i hans nye fantasytrilogi Krigen. Den nye trilogi finder 
sted i samme univers som Dværgenes Krønike.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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“Dansk dystopi, når det er bedst!”

Eva Lucia - Reviews & Literature

“Helt fantastisk levende”

Pipaluk - Pipalukbooks

“Virkelig nervepirrende!”

Malene - Wondrous Bibliophile

”Den var så freaking god!”

Sus’ bogblog 

fantasy-fare-ad.indd   1 3/28/2018   10:16:02 AM
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NY, EPISK FANTASYTRILOGI

Mennesket Asp, bjergmanden Kragdish og 
dværgen Wilhelmina bliver hver især in-
volveret i Krigen og må agere brikker i et spil, 
der i det skjulte kontrolleres af en mægtig ...

KRIGSMAGER

FRA FORFATTEREN BAG 
DVÆRGENES KRØNIKE

”Virkelig anbefalelsesværdig”

Malene - Wondrous Bibliophile

”Fantastisk god fortælling!”

Sabrinas blog

fantasy-fare-ad.indd   2 3/28/2018   10:16:04 AM
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Da børn blev i stand � l at læse 
folks tanker og fl y� e genstande 

uden at røre dem, spredte 
frygten sig på Sydkysten.

Kastellet samlede de sanse� ve 
børn. Underlagt Kastellets 

kontrollører lærte de at styre 
deres evner, og det er på en af 

disse skoler, at Mestenes vågner 
i en fremmed krop uden sine 

erindringer.

Inkarnati on er første bog i 
Mestenes-serien, en psykologisk 

fantasyfortælling med 
LGBTQ-elementer.

Mød forfa� eren på Fantasyfes� valen
UlvenogUglen

Pernille.L.Stenby

annonceV5.indd   1 12-03-2018   22:58:16
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Forfatter- og bogblogger Battle
Er fantasy for børn og hvornår skal man se at blive voksen? 

Mød forfatterne Katja Berger, Charlotte Fischer, Linette Harpsøe, 
Marie-Louise Rønning og Mette Sejrbo når de stiller op i åben de-
bat om en genre, som ofte stemples som ”letkøbt” og ”for børn”. 
Er fantasy en børnegenre uden indhold, eller har forfatterne ret i, 
at fantasy kan være en bedre vej til snakke om alvorlige emner på?

Vi lover skarpe holdninger og ophedede diskussioner, når to af 
Danmarks mest branchekyndige bogbloggere, Sofie Slott og Eva 
Lucia, skal styre slagets gang.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Fantasybogens indpakning
Line Lybecker er medejer af Ulven og Uglens forlag som udgiver 
fantasy for voksne. På Fantasyfestivalen fortæller hun om forlagets 
tilgang til bøgernes ”indpakning”: Hvilke overvejelser ligger fx bag 
forsideillustrationen, og hvorfor er der kort i så mange fantasybø-
ger? Line tager udgangspunkt i Ulven og Uglens udgivelser, men 
kommer også med eksempler fra andre forlag – både danske og 
udenlandske. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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- Politiken

- Jyllands-Posten

- Kristeligt Dagblad

- Nordjyske Stiftstidende

- Fyns Stiftstidende

Nomineret til
NORDISK RÅDS 
LITTERATURPRIS
DR ROMANPRISEN

#ravneringene

ALLE ELSKER HIRKA  
– POLITIKEN

”RAVNERINGENE er noget af 
det bedste, der er sket inden for 
fantasylitteraturen.” – WEEKENDAVISEN

RAVNERINGENE  er en storslået 
fantasy-trilogi med rødder i den nordiske 
mytologi. En magisk fortælling om hævn, 
magt og mod til at kæmpe for det, man 
tror på - og dem, man elsker.

”Jeg har ikke læst et så gennemført 
smukt værk siden TOLKIEN.” 

– BOGMARKEDET

#ravneringene
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Synne Kristine Eriksen
Synne Kristine Eriksen er født i 1977 i Tommerup på Fyn. En 
opvækst på Fyn er ikke særlig fantasy-agtig. Men når man skri-
ver, eller læser, kan man jo rejse hvorhen man vil! I De Tre Tyste 
lyser markerne op i ukrudtsfarver, det suser og knager i træer-
ne, der er langild og magiske klokker, det hvisker hemmeligt 
fra lyrehullet, og en dreng må rejse igennem en dyster ver-
den for at finde noget dyrebart, som er blevet taget fra ham. 
De Tre Tyste er inspireret af germansk jernalder og den der 
ubestemte længsel, som alle der elsker fantasy kender: 
Længslen efter en anden verden, en der er større, smukkere, 
mere spændende – bare mere end den, vi lever i til hverdag. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Julie M. Day
Elvere, magi, kærlighed og et fremmed, magisk land – dette 
er blot få af de elementer, der bliver sluppet løs i Julies anmel-
derroste debut.

Julie M. Day (f. 1988) debuterede i august 2017 med første 
del af fantasy-trilogien: Grænsen til Trafallas – Den halves arv. 

Kærligheden til fantasygenren opstod, da hun som barn læ-
ste den allerførste Harry Potter bog, bagefter var der ingen vej 
tilbage. Udover at skrive har Julie også gået på højskoler, hvor 
musik, sang og skuespil var på dagsordenen, og hun mener 
selv, at dette har givet både inspiration og mod til at fortsætte 
med det kreative. 

Næste del i serien; Grænsen til Trafallas, udkommer slutforår 
2018.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Program – lørdag 15. september 2018
Kl. 10:00 - 18:00

Hele dagen Sted

Brætrollespil v. Lords Assembly Dragehulen

Esbjerg Ungdomsskole Eventyret begynder

Forgotton Anne Orkhulen

Heroes af the Hearth Riddersalen og Orkhulen

Bøgernes Herre, liverollespil Katakomberne

Eventyrernes Laug Markedspladsen

Virelai Både inde og ude

Skjaldene Både inde og ude

Tid Foredrag/Aktivitet Sted

10.30-10.45 Åbningstale Riddersalen

11.00-12.00 Når en drage drager ud Merlins Bibliotek

11.15-11.45 Mette Finderup Gildesalen,  
Den Dansende Dværg

11.15-11.45 Anne-Marie Vedsø 
Olesen

Våbenkammeret

11.15-11.45 Virkelighedens Game of 
Thrones

Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

11.30-12.30 Sebastien de Castell Alkymistens Tårnværelse

12.00-12.30 Katja Berger Gildesalen,  
Den Dansende Dværg

12.00-12.30 Marie-Louise Rønning Våbenkammeret

12.00-12.45 Forgotton Anne Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

12.15-12.45 Nicole Boyle Røtnes Merlins Bibliotek

12.45-13.15 Karen Inge Nielsen Våbenkammeret

13.00-13.45 Malene Sølvsten Alkymistens Tårnværelse

13.00-14.00 Filmsnak Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

13.00-14.00 Paneldebat Merlins Bibliotek

13.15-14.00 Fernisering  
v. Skriveværksted

Gildesalen,  
Den Dansende Dværg

13.30-14.00 Mette Sejrbo Våbenkammeret

14.15-15.15 Patricia Briggs Alkymistens Tårnværelse

14.30-15.00 Julie M. Day Våbenkammeret

14.30-15.15 Jan Kjær tegner og 
fortæller

Merlins Bibliotek

15.00-16.00 Dungeons and Digimon Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

15.15-15.45 Jacob Hedegaard  
Pedersen

Våbenkammeret

Tid Signering Sted

12.00-12.30 Anne-Marie Vedsø 
Olesen

Dommedagsbjerget

12.45-13.15 Katja Berger Dommedagsbjerget

12.45-13.45 Sebastien de Castell Dommedagsbjerget

13.15-13.45 Marie-Louise Rønning Dommedagsbjerget

13.30-14.00 Karen Inge Nielsen Dommedagsbjerget

14.00-14.30 Nicole Boyle Rødtnes Gildesalen,  
Den Dansende Dværg

14.15-14.45 Mette Sejrbo Dommedagsbjerget

15.15-15.45 Julie M. Day Dommedagsbjerget

15.15-17.15 Patricia Briggs Alkymistens Tårnværelse

16.00-16.30 Jacob Hedegaard  
Pedersen

Dommedagsbjerget

16.00-16.45 Synne Kristine Eriksen Mørkekammeret

15.45-16.45 Forfatter-Bogblogger 
Battle

Merlins Bibliotek

16.00-16.30 Jacob Kokkedal Våbenkammeret

16.30-17.00 Synne Kristine Eriksen Mørkekammeret, Den 
Dansende Dværg

Tid Foredrag/Aktivitet Sted
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Program – søndag 16. september 2018
Kl 10:00 - 16:00

Der tages forbehold for ændringer.

Tid Foredrag/Aktivitet Sted

10.30-11.30 Sebastien de Castell Alkymistens Tårnværelse

10.30-11.15 Kenneth Bøgh Andersen Gildesalen, Den Dansen-
de Dværg

10.30-11.15 Forgotton Anne Mørkekammeret, Den 
Dansende Dværg

11.30-12.00 Romaner og rollespil Våbenkammeret

11.30-12.00 Nanna Foss Gildesalen, Den Dansen-
de Dværg

11.30-12.00 Lars Kramhøft Mørkekammeret, Den 
Dansende Dværg

11.30-12.15 Pas på Nomerne kom-
mer

Merlins Bibliotek

12.00-13.00 Patricia Briggs Alkymistens Tårnværelse

12.00-12.30 Boris Hansen Gildesalen, Den Dansen-
de Dværg

12.30-13.30 Filmsnak Mørkekammeret, Den 
Dansende Dværg

13.00-13.30 Om at oversætte fantasy 
til dansk

Våbenkammeret

13.15-13.45 Skæbnemageren Merlins Bibliotek

13.30-14.00 Kåring af vinder af Skri-
vekonkurrencen

Fortælletrappen, Ridder-
salen

13.45-14.45 Sjælejagt med Katja Ber-
ger og Charlotte Fischer

Våbenkammeret

14.00-14.30 Fantasybogens indpak-
ning

Mørkekammeret, Den 
Dansende Dværg

14.30-15.00 Tro og tvivl Gildesalen, Den Dansen-
de Dværg

14.30-15.30 Fantasyquiz Merlins Bibliotek

Tid Signering Sted

11.30-12.15 Kenneth Bøgh Andersen 
og Lars Gabel

Dommedagsbjerget

12.15-12.45 Lars Kramhøft Dommedagsbjerget

12.45-13.15 Boris Hansen Dommedagsbjerget

12.45-13.15 Nanna Foss Dommedagsbjerget

13.00-15.00 Patricia Briggs Alkymistens Tårnværelse

14.30-16.00 Sebastien de Castell Dommedagsbjerget

Hele dagen Sted

Brætrollespil v. Lords Assembly Dragehulen

Esbjerg Ungdomsskole Eventyret begynder

Forgotton Anne Orkhulen

Heroes af the Hearth Riddersalen og Orkhulen

Bøgernes Herre, liverollespil Katakomberne

Eventyrernes Laug Markedspladsen

Virelai Både inde og ude

Skjaldene Både inde og ude

Midgårdsormens dristige planer Både inde og ude
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DJÆVLENS DANMARK
Et foredrag om tilblivelsen af Djævlens hjerte; fra hovedper-
sonen Damian Drakenstens dannelsesrejse, til arbejdet med 
det historiske danmark som setting for en fantasy roman. Om 
at blande eksisterende genrer, og gøre brug af elementer fra 
såvel virkelighedens verden som fra overtro, religion og okkul-
tisme. Der vil være oplæsning fra Menoks nøgle, efterfølgeren 
til Djævlens hjerte. Fra 12 år

Lars Kramhøft (f. 1984) lever i mindst fire forskellige parallelle 
universer: I et af disse har han skrevet bøger som bl.a Djæv-
lens hjerte, Rakkerpak og Bionic. I et andet har han sammen 
med illustratoren Tom Kristensen skabt to grafiske romaner, 
den prisvindende Made Flesh, og crossmedia værket Fandeni-
voldsk, som også omfatter to musikudgivelser af bandet Hola 
Ghost. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Karen Inge Nielsen
Karen Inge Nielsen (f. 1978) trådte ind på den danske forfat-
terscene i 2017 med de roste ungdomsromaner Ravneskrig 
og Natspindlerens Dødsmærke. 

Fascinationen af det okkulte har altid ligget dybt i hende, og i 
den helt nye serie Djævlepassagen har hun ladet sig inspirere 
af især dæmonbesættelse og eksorcisme.

Hør hvordan elementer fra klassisk ghosthunting og katolsk 
djævleuddrivelse blandet med 1600-tallets frygt for troldfol-
kets pagt med Djævlen og naturens kræfter har givet inspira-
tion til hendes mørke fantasy-serie, der udkommer på Fanta-
syfestivallen.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Fantasybøger fra

Forlaget mellemgaard ApS · Kragsbjergvej 22, 1. · 5000  Odense C

Tlf. 65903642 · E-mail: mellemgaard.forlaget@mellemgaard.dk

www.mellemgaard.dk

Skal det være en kløftdjævel?
Om at oversætte fantasy til dansk

Jakob Levinsen er en af Danmarks førende oversættere fra engelsk 
og har inden for fantasy bl.a. oversat Brandon Sandersons En kon-
ges vej, nobelpristageren Kazuo Ishiguros Den begravede kæmpe 
og J.R.R. Tolkiens klassiske Hobbitten. Her fortæller han om de helt 
særlige udfordringer ved en litteratur, hvor forfatterne ud over at 
skrive forskelligt også gerne opfinder deres helt egne verdener 
med dyr, planter, ting, navne og begreber, der ikke ligner noget an-
det. Og hvad gør man som oversætter så?

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Workshop: 
Monsterrim og -tegninger
Hvordan er det nu man dræber en vampyr? Hvorfor skal man ikke 
danse med en ellepige? Og hvorfor er det overhovedet at man har 
lyst til at høre uhyggelige historier om monstre?

Det er nogle af de spørgsmål forfatter og komiker Mads Brynnum 
og tegner Mads H. Johansen prøver at svare på. De fortæller om 
monstre og læser op fra deres rimbog Når en drage drager ud, 
som  handler om om triste trolde, sultne zombier, bukseløse va-
rulve og andre uhyrligheder, og de lover det bliver lidt uhyggeligt, 
men på en hyggelig måde. 

Men ud over det skal de tegne en tegning af og skrive et spritnyt 
rim om et monster, og der får de brug for publikums hjælp til at 
finde på. 

Signering sker på deres stand i Kunstnerhjørnet

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Forgotton Anne
Forgotton Anne er et 2d animeret filmisk eventyrspil, hvor spilleren 
træder i rollen som Anne, et menneske iblandt alle de glemte sager 
fra vores verden, som vandrer rundt levende som væsener kaldet 
forgotlings. Hendes opgave er at stoppe et ulmende oprør. Alle de 
glemte vil hjem.

Kom og hør Alex Kramerov, der har været 2d artist samt animator 
på Forgotton Anne og stod for at skabe alle de fantastiske forgot-
ling creatures i spillet og Valdemar Schultz Andreasen, der var Lead 
Game Designer på spillet. 

ThroughLine Games er en dansk spiludvikler i København stiftet i 
2014 med primær fokus på udviklingen af historiedrevne spil med 
høje kunstneriske ambitioner. Forgotton Anne er virksomhedens 
første spil og udkom d. 15. Maj 2018 til Xbox One, Playstation 4 
og Steam.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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DUNGEONS AND DIGIMON
Foredrag v. Mikkel Lodahl. Fra de første computerspil blev lavet, har 
designerne og programmørerne interesseret sig for at trække på 
og udvide fantasy-genren. Både tematisk, med store fantasy-serier 
som Ultima, Zelda, Warcraft, Dragon Age, God of War og Witcher, 
og mekanisk, hvor selve måden at tænke computerspil afspejler 
det klassiske fantasy-spil Dungeons & Dragons. Foredraget hand-
ler således både om fantasy som tema for computerspil og om 
computerspil som et helt strukturelt bud på, hvad fantasy egent-
lig er.

Mikkel Lodahl er leder af Institut for Dansk Spiludvikling og lektor 
ved Dania Games/Erhvervsakademi Dania i Grenå. Mikkel er inter-
nationalt anerkendt spilekspert, og har undervist og rådgivet man-
ge steder i Europa, for EU-kommissionens forskningsprogrammer 
og ved Shanghai Tech University. Men vigtigst af alt har han om-
kring 20 års erfaring som Dungeon Master.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Sissel Moody debuterede som forfatter

med udgivelsen af Den Magiske Sten i

2017, der er den første bog i trilogien om

Forbandelsen Over Laitana.  

Forbandelsen Over Laitana handler om

den 17-årige Linea, der sidder fast i

barndommen og troen på magien i

bøgerne. Hun bliver mobbet i skolen, og

passer ikke ind hos sin egen familie. Et

mystisk væsen og et underligt lysende

brev giver hende besked om, at et

magisk land har brug for hendes hjælp.  

Laitana er ramt af en forbandelsen, som kun den

rigtige frelser kan bryde. Linea rejser med til

Laitana, hvor hun kommer på en farefuld færd.

Hun bliver helten i sit eget eventyr og oplever for

første gang, hvordan det er at have venner.  

Forbandelsen Over Laitana kan læses fra 10-14

år. 

Læs mere på www.sisselmoody.dk

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐  
 

“Fuld af spænding og jeg havde  

på intet tidspunkt regnet slutningen ud” 

-  boghjemmet  

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐  
 

“Mange stærke temaer som blandt  

andet mobning, venskab og kærlighed. 

Det er dejligt at se, hvordan en karakter i en bog  

kan udvikle sig positivt gennem en historie!” 

-  Amaliesbogverden 

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐  

“En gribende fortælling om  

den ellers usikre Linea.  

Bogen holder gejsten og spændingen  

hele vejen igennem selv på de aller sidste sider.” 

- bøger.org

31



Must-reads fra Tellerup

Haidi W. Klaris
Åndehvisken

Boris Hansen
Panteon-sagaen

Christina Bonde 
Izola

& !

ISBN 978-87-588-2949-4

+

Izola er 19 år og vokset op med sin mors fortælling af et ganske 
specielt eventyr. 
Da moren pludselig dør, får Izola overdraget en mystisk kasse. 
Men kassen er langt fra det eneste som moren har holdt skjult. 
Inden længe befinder Izola sig i en ekstrem og farlig verden hvor 
hun må kæmpe for at overleve og samtidig opklare morens rolle 
der viser sig at være skæbnesvanger for Izolas fremtid. 
Er eventyret sandt? 
Og hvad er betydningen af den magtfulde evne som ligger i 
Izolas sind?

Rejsen til Falkien er første bind i fantasyserien IZOLA.   
En trilogi om styrke, overlevelse og kærlighed.

 
Christina Bonde (f. 1978) er dansk YA-forfatter 
af fantasy og  paranormal romance.  
Hun har udgivet flere anmelderroste bøger,  
heriblandt Skyggesider (2015) og Sjælevært 
(2017). IZOLA er hendes hidtil mest omfattende 
fantasyudgivelse. 
www.christinabonde.dk

CHRISTINA BONDE

CHRISTINA 
BONDE

REJSEN TIL FALKIEN

Lene Dybdahl
Ovanienprofetierne

Et hus der knager ... 
Mystiske lyde 
Råb om hjælp 

 
@Haidiwiggerklaris  

Ikke en serie. 

En verden ved  
siden af vores. 

Lucas     Cassandra 
PLOTTWIST!? 

#Vilæserpanteon     
Tre bind ude. 

Skriv sidste del NU, Boris!  
 

En ø i et endeløst hav 
Falkiens hjerte  

 
 

Sne, sne, sne 
@Christinabondedk 

 
Første bind i serien.  
Der kommer tre. 

Spændt på den her. 
 
 

Tellerup er med på Esbjerg Fantasyfestival 2018.

Perfekt til alene hjemme.

#konkurrence

#skyriel

+
#ifoxbooks

#regnvejr

#kreativ

@nerdytreats

@tellerup

Magikertøs 
Drager 

En blå stjerne 
 
 

Regnbuesaft 
#Ovanienprofetierne 

 
To bind ude, Skyriel 

og Blodbæst. 
 

Venter på 3. og sidste bind.

#panteon

Psst! Se billederne på tellerup.com 

&
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Virkelighedens  
Game of Thrones
Mere gruopvækkende end nogen TV-serie! Kan det virkelig passe 
at The Red Wedding har fundet sted? Game of Thrones lægger 
sig faktisk tættere op ad virkeligheden end mange historiske ro-
maner! Hør bl.a. om Mathilde af Canossa – et forbillede for Cersei 
Lannister. Og kan det passe at den grufulde Bolton er baseret på 
Skotlands nationalhelt, William Wallace? 

Foredraget præsenteres af Rasmus Wichmann, redaktør på Mørke 
Guders Templer og forfatter til romanen Enkemagerne. Begge er 
fantasy-værker for voksne.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Romaner og Rollespil
De to forfattere Mette Finderup og Mads Brynnum er begge op-
vokset i den danske rollespilstradition og hævder, det har været 
den måske vigtigste ’skole’ de har gået i for at blive forfattere. Men 
hvordan pokker hænger det sammen? Kan man virkelig blive bed-
re til at udtænke plots af at sidde på sit teenage-værelse og slå 
rigtig mange terninger sammen med sine venner? Virker det kun 
på Fantasy eller på alle slags litteratur? Burde ALLE forfattere spille 
rollespil? Burde du? 

(Ps ... vi taler om dejligt ikke-fysisk rollespil med papir og blyant 
for indadvendte nørder. Ikke den slags rollespil, hvor man slår på 
hinanden med latex-sværd.)

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Lords Assembly
Lords Assembly er en rollespilsforening, der udover rollespil også 
beskæftiger sig med kort og figurspil. 

Du kan finde os på jernbanegade 35.

Vi beskæftiger os med mange forskellige former for spil blandt 
andet vores eget udviklet Live Rollespilsystem, bordrollespil, War-
hammer, Magic the Gathering, Warmachine, Star Wars og flere.

Til fantasyfestivalen kan du møde mange af vores liverollespillere, 
hvor vi står for kamp området.

Så find din indre kriger frem og få testet 
dine evner i sværdbrug eller bueskydning.

Yderligere info om foreningen findes på
www.lordsassembly.dk
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Hvem er vi?

Ripen er en liverollespils-forening som startede tilbage i 1996. Vo-
res vigtigste opgave er at arrangere og afholde en række forskellige 
arrangementer i løbet af en sæson, som både er i form af kampag-
ner og special-scenarier.

Vi har base i Hytten der ligger i Tange Plantage i Ribe. Det er også 
herfra der spilles de faste kampagner, Ripen tilbyder.

Vi tilbyder Liverollespil i mange forskellige afskygninger og genrer, 
for både børn og voksne.

Vi deltager aktivt i lokalområdets arrangementer, og samarbejder 
med andre lokale foreninger.

Vi er en 100% frivilligt drevet forening, med 
stor fokus på det sociale, og den komplette 
skræddersyede rollespils-oplevelse

Ripen Liverollespil

Yderligere info om foreningen findes på 
www.ripen.dk

...samt på vores facebookside facebook.
com/ripenliverollespil/

”Ripen Liverollespil 
Fantasi uden Grænser”
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Fantastiske bøger fra Turbine

Mød Turbine på vores stand i Riddersalen

Skæbnemageren
Skæbnemageren er en graphic novel, skrevet af Kenneth Bøgh An-
dersen og tegnet af Lars Gabel. Det er en historie om skæbnen og 
evnen til selv at skabe den, også når man er en karakter i en historie. 
Kom og hør de to herrer i samtale om samarbejdet - om hvordan de 
fik tekst og billede til at spille sammen, hvilke virkemidler de valg-
te, om at arbejde med lag og betydning i stregen og meget mere. 
Hele denne spændende proces vil vi blive indviet i.

Bemærk signering på Dommedagsbjerget før samtalen.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Lords Assembly i Dragehulen
Lords Assembly er med på fantasyfestivalen – og stemningen er 
helt speciel.

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
•  Introkampe/spil. Vi sætter 1-2 spil op, hvor man frit kan komme 

hen og prøve
•  Fantasy brætspil
•  Magic the Gathering – få et testspil i dette populære spil, eller 

medbring dit eget deck til en lille hyggelig spilpause.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

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

Så er bordrollespil muligvis noget for dig.

Bevæbnet med fantasi vover du dig, alene eller med venner, ind i 
en verden, hvor det eneste, der begrænser jer, er jeres fantasi, og 
jeres historie.

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 den helt? Og hvilke fantasti-
ske 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 Fantasyfestival, eller 
finde os på www.esbu.dk

Bemærk: 
Kræver aktivitetsarmbånd.
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Forskellen på at skrive fantasy til 
voksne og YA
Hvordan adskiller disse fantasyforfattere (til voksne) sig fra YA-kul-
turens fantasybøger og forfattere?

Hvordan kan man bruge disse voksenrettede værker som inspirati-
onskilder til at skrive fantasy på dansk?

Hvilke overvejelser har en forfatter, når han laver flerstrengede for-
løb i en roman og overskrider YA-genrens Twilight-skabelon?

Forfatter Jacob Kokkedal 

Signering sker kun om lørdagen på Forlag Ulven & Uglens stand.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

x$	

Enter Darkness 

Fortællinger fra mørket 
Årligt tilbagevendende antologi med 
horror og spænding 
 
Med noveller af bl.a. A. Silvestri, David 
Garmark, Gudrun Østergaard, Jonas Wilmann, 
Lars Ahn, Michael Ganz Andersen, Mikkel Stolt, 
Morten Carlsen og Teddy Vork. 

Eternal 
DarkRay 
Af Tue Omø 
 
Blodig urban dark 
fantasy med 
elementer af horror. 

Når mørket 
kommer 
krybende 
5 horror-noveller fra 
fem af Danmarks 
dygtigste forfattere 

Kunstnerhjørnet
Besøg Kunstnerhjørnet i Riddersalen. Her er en unik mulighed for 
at se illustratorer og kunstnere arbejde, købe deres værker og få en 
snak. Mød blandt andet idémændene til Kunstnerhjørnet Jørgen 
Bech Pedersen og Kristian Nüsser samt TegneBjarne, Rasmus Jen-
sen, Stinna Weisberg, Mette Breth Klausen, Thorkild Skov, Michelle 
Rivas, Luise Rivas, Viki Munksgaard og pigerne bag Friigs Fruerstue 
m.fl. 
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Leatherbound – Forlag
Mellemgaard – Forlag
Mette Finderup – Forfatter
Mythodea Denmark – Rollespilsforening 
Ripen – Rollespilsforening 
Scandinavian Costume Fangroup – Forening
Silhuet – Forlag
Sissel Moody – Forfatter
Skriveforlaget / EgoLibris – Forlag
Tek2 Toys - Spilbutik
Tellerup – Forlag
The Fantasy Fellowship – Læsekreds
The South Gate Society – Skriveskole
Turbineforlaget – Forlag
Ulven og Uglen – Forlag
Warcrafters – Forening

Med flere. 

Agama v. Jan Kjær – Forlag
Aimshop.dk – Merchandisebutik 
Arnold Busck – Boghandler
Books on Demand – Forlag
Calibat – Forlag
Den Grønne Drage – Forlag
DreamLitt – Forlag
DragonsLair – Rollespilsbutik
Enter Darkness – Forlag
Efterskolen Epos – Efterskole
Ereolen – Hjemmeside 
Esbjerg Kommunes Biblioteker – Bibliotek
Facet – Forlag
Fantask – Boghandler
Forlaget Forår – Forlag
Gyldendal – Forlag
H. Harksen Productions – Forlag
Heroes of the Hearth – Forening
Klingbjerg – Forlag

Mød os til Fantasyfestivalens messe i Riddersalen:
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 Magiske minigrise
Oplev de søde magiske minigrise fra Griseriet på Fyn og få fortæl-
lingen om det gode griseliv, hvor grisene kan lege og bygge huler.

Du kan komme tæt på grisene og nusse dem og måske du kan få 
et grisekys.

www.griseriet.com / griseriet_fyn (instagram)

 Æbleriget
Træd ind i æblets fantastiske verden når du lægger vejen forbi “The 
Apple Store”. Vi byder på friske æbler og kandiserede æbler med 
forskelligt farvestrålende pynt. Prøv også vores skønne æbleringe 
vendt i dej, stegt sprøde og gyldne og derefter rullet i kanelsukker. 

Det bliver en fest af farver og dejlige smagsoplevelser.

Markedspladsen  - giv dig tid til de mange oplevelser 
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 Mjødladen
Vi kommer med hele vores udvalg af historiske vare og har mjød og 
krydder snapse med til det voksne publikum. 

Vi har også et udvalg af krydderurter med, til at lave din egen te. 

Kryb og Kravl
Mærk gruen når en 2 meter 
slange smyger sig om din 
krop, eller hils på en ”gyse-
lig” edderkop.

 Leg og historie hos Gimlegaard
Vi er en lille familiegruppe kaldet Gimlegaard. Hos os kan du f.eks. 
filte og lege forskellige gamle lege. Vi er også gode for en lille rø-
verhistorie eller to og vi har et fint udvalg af forskellige varer i træ, 
læder og metal.

Vi glæder os til at se dig.

Karamelmesteren
Stedet for alt til den søde 
tand! Her kan du blandt 
andet købe lækre flødeka-
rameller, karamelovertruk-
ne skumfiduser, karamel-
liserede æbler i en særlig 
fantasy-udgave og et nyt 
spændende ”gør det selv 
slik”-koncept.

Se tidspunkt midt i programmet.
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 Krydderurtehaven
Hos Krydderurtehaven kan du møde den kloge kone, Mona, som 
fortæller, hvordan man har brugt planter og urter op gennem ti-
den, både i folkemedicinen og i køkkenet. Hun medbringer planter 
og tørrede urter samt produkter fremstillet ud fra gamle opskrifter 
fra især middelalderen.

 Ildsmeden
Kom og følg stålets vej fra råmateriale til esse, og se hvordan red-
skaber og våben bliver til. Tag alle dine gode spørgsmål med og få 
en snak med smeden.

 Dragon Inn
Besøg Dragon Inn på markedspladsen! Her serverer KFUM-spej-
derne fra Esbjerg V wraps og eventyrgryde. Du kan også få lidt til at 
stille tørsten. De sender dig hurtigt og nemt videre på eventyr. Du 
kan også lave noget lækkert på deres bål. 

 Coetus Runa
Coetus Runa har Stenboden med sten og krystaller. 

Her kan du høre om, hvordan de blev brugt i middelalderen, til 
smykker og spådom.

Når den lille sult melder sig, laver Coetus Runa de lækreste pan-
dekager.

Markedspladsen  - giv dig tid til de mange oplevelser 
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Velkommen på Den Dansende Dværg 
Et yndet åndehul for alle!
Her finder du Mørkekammeret og Gildesalen
På Den Dansende Dværg kan den trætte rejsende smide sig i de bløde møbler, 
få noget læskende at drikke og tage sig et slag et eller andet i muntert lag. Det 
venlige barpersonale glæder sig til at byde alle velkommen. Lige fra den mindste 
lille fe til den største ork, men vær varsom! Smugkroen virker måske venlig og 
stemningsfuld i det klare dagslys, men når mørket falder på, træder dens sande 
ansigt frem. Kroens skumle stamgæster kommer langsomt listende til, sløret i 
store kapper. Pas på du ikke træder den forkerte over tæerne eller lade blikket hvi-
le for længe på de grove og arrede ansigter. Kroens stamgæster er ikke gudernes 
bedste børn og der spilles højt spil. Lyssky varer skifter hænder og der bydes på 
forbudte magiske dyr og artefakter.

45



 Eventyrernes Laug byder velkommen til folk fra nær og fjern! 

Meld dig til optagelse i Eventyrernes Laug! Vi optager 
kun de modigste, de mest snu og de mest eventyr-
lystne. Få aktivitetsarmbånd på og find Eventyrernes 
Laugs hovedsæde på markedspladsen for at få din første 
opgave! 

Eventyrernes Laug – det eneste sted, hvor du kan blive en 
ægte eventyrer! 

Siden etableringen af det magiske universitet Artes Magicae 
har Eventyrernes Laug slået sine folder på den livlige markeds-
plads. Vi drager på eventyr i magiske og mystiske verdener, vi løser 
gåder, betvinger mytiske væsner – og vi er altid klar til at modtage 
nye aspiranter og se om de kan klare prøverne! 

Vil du være en ægte eventyrer?
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 Bøgernes Herre
Tag med Ripen Liverrollespil på en eventyrlig rejse gennem kata-
komberne!

Oplev bøgerne komme til live, udforsk de snørklede gange og be-
sejr bøgernes herre.

Få et uforpligtende indblik i hvad rollespil kan være for en størrelse, 
og deltag på det niveau som du finder passende.

Vi håber på at kunne give en oplevelse til både gamle og unge!

 Troldkvindens trylledrikke
Du tiltrækkes af den sødlige duft af aromatiske urter, men frygter 
også hvad der venter dig i det røgfyldte mørke der omgiver trold-
kvindes telt. Du er dog ikke kommet så langt for at stikke halen 
mellem benene og vende om, så du vælger at stikke hovedet in-
denfor.

I det flakkende skær fra adskillige kandelabre, finder du troldkvin-
den - en mester i eliksirbrygningens kunst.

Hun står ved den store gryde og rører rundt, men hun ser fortvivlet 
ud! 

Troldkvinden er løbet tør for vitale ingredienser til hendes bryg og 
har brug for din hjælp. 

Tør du tage chancen og begive dig rundt på festivalområdet for at 
skaffe de manglende ingredienser, for til sidst at brygge en magisk 
eliksir? – Måske tør du ovenikøbet smage på den?

 Magiske amuletter
De store kæmper, der kan mase dig med et forkert fodtrin, sult-
ne orker på jagt efter det næste måltid, de ildspyende drager der 
hærger landet eller en almindelig omgang influenza. Der er mangt 
og meget der vil forsøge at stoppe eller besværliggøre din rejse i 
Eventyrernes Laug. 

Markedspladsens munke har igennem studier af gamle tekster og 
sagn, fundet frem til en række magiske symboler, der kan hjælpe 
dig på din færd. Præg disse symboler på din egen amulet og tag 
den med som hjælp på din videre rejse. For ekstra styrke, besøg 
Ildsmeden og få præget endnu en amulet i metal! 

 Tryllestavstræning
Du har længe haft en fornemmelse i dig, som du ikke har kunnet 
placere. Men jo længere du kommer på din færd, jo mere sikker 
bliver du – du har magien i dig! Men hvordan skal den bruges?

Et telt på markedspladsen er omgivet af stor mystik og når du nær-
mer dig det, kan du mærke magien i dig vokse. I dette telt huserer 
troldmænd og kvinder, der har valgt at hellige deres liv til at under-
vise unge eventyrere. 

Første trin på vejen er at finde den stav der passer til magien i dig. 
En test udarbejdet af de ældste og klogeste af mestrene, hjælper 
med at finde og udvælge den følgesvend der skal med dig på dine 
videre eventyr. En stav er ikke meget værd uden træning. Du får 
henvisninger til det hemmelige sted hvor træningen foregår. Her 
undervises i de gængse besværgelser og måske er du så heldig at 
opleve udviklingen af en hel ny trylleformular. 

 Ripen på Markedspladsen
Ripen Liverollespil er selvfølgelig også på pladsen. Men hvad der 
præcist sker henligger i mørke mystiske tåger, der først afsløres på 
festivalen.

Kamparena og bueskydning
Er du nu helt klar til at tage på eventyr eller skal du lige kigge forbi 
Lords Assemblys kamparena og bueskydningsområdet. Her kan du 
tage en lille træningsdyst eller finpudse dit sigte.

 Dragon Inn
Ved Dragon Inn kan du ikke blot slukke tørsten og stille sulten. Du 
kan også øve dig i at tyde runeskrift, så du kan læse ældgamle ma-
giske værker.

Fortællinger ved ildstedet
Der er visdom i fortællinger. Enhver eventyrer kender vigtigheden 
af, at blive klogere – og underholdt samtidigt. Grib et godt glas fra 
Den Dansende Dværg og slå enden i sædet ved bålet.
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Ta’ et slag Hearthstone!
Heroes of the Hearth, Danmarks største Hearthstone-forening, 
står for en ”Fireside Gathering”.  Her vil du få mulighed for at prøve 
spillet, deltage i en rigtig Hearthstone-turnering, samt mange an-
dre spændende aktiviteter og konkurrencer.

Heroes of the Hearth er en dansk eSportsforening med primær fo-
kus på at skabe et bredt fællesskab inden for spillet Hearthstone, 
som er et digitalt kortspil.

Så kom forbi i løbet af dagen, og oplev hvordan fantasyspil kombi-
nerer strategi og sjov, og få gode råd eller et spil eller to.  

Følg os på facebook, youtube og twitch

facebook.com/heroesofthehearthdk/
youtube.com/channel/UCEZUD9lWixGu8W3vESCGQxg
twitch.tv/heroesofthehearth 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Paneldebat
Hvad er fantasygenren for en størrelse, og hvad kan den som andre 
genrer ikke kan? I udlandet har fantasy en bred læserskare fordelt 
på både børn og voksne, men herhjemme er genren i mange år 
udelukkende blevet betragtet som børnelitteratur. Hvad skyldes 
det, og er det fair? Disse og andre spørgsmål debatteres af forfat-
terne Anne-Marie Vedsø Olesen og Jacob Kokkedal, redaktør Line 
Lybecker fra Ulven og Uglens forlag samt Jakob Levinsen der bl.a. er 
oversætter og tidligere har været medlem af Statens Kunstfonds 
projektstøtteudvalg for litteratur.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Pas på Nomerne kommer
Dette foredrag har fokus på Jan Kjærs prisbelønnede serie om 
Nomerne. Det hele starter med en underholdende Nomer-quiz, 
så alle får kendskab til figurerne fra bøgerne. Så fortæller Jan 
Kjær om de tophemmelige nomer-projekter, han er i gang med 
nu. Og han viser filmklip på det allerførste forsøg på en No-
merne TV-serie. Til sidst slutter Jan af med at tegne en teg-
ning som børnene finder på. Foredraget er underholdende og 
lærerigt, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.  
Målgruppen er børn fra 6 år til 10 år.

Signering af bøger sker Jan Kjærs stand.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Jan Kjær tegner og fortæller
I sit foredrag fortæller Jan Kjær om, hvordan man bliver professio-
nel forfatter og tegner, og hvilke veje han har taget for at komme 
dertil, hvor han er i dag.

Det hele er krydret med sjove og skøre anekdoter fra hans tid som 
tegner i Hollywoods filmbranche og som konceptudvikler hos 
LEGO.

Med udgangspunkt sine egne Taynikma-bøger og illustrationer 
gennemgår Jan, hvilke tricks man bruger som tegner for at lave 
fængende illustrationer.

Foredraget er underholdende og lærerigt, og 
der vil være rig mulighed for at stille spørgs-
mål.

Målgruppen er børn fra 9 til 12 år.

Signering sker på Jan Kjærs stand.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Vildheks
Den danske eventyrfilm Vildheks får eksklusiv forpremiere på årets 
Fantasyfestival. Filmen bygger på Lene Kaaberbøls bestseller 
af  samme  navn og handler om 11-årige Clara, der opdager, at 
hun er en vaskeægte vildheks  og skal beskytte den vilde natur 
mod  ondskabsfulde kræfter. I hovedrollerne ses  Gerda Lie Kaas, 
Vera Mi Fernandez Bachmann og Albert Werner, samt Sonja Rich-
ter, der spiller Claras moster og hekselærer, Isa. Vildheks gæster fe-
stivalen med flere af filmens skuespillere og kreative hovedkræfter. 
Lørdag aften kl. 19:00 er der en lukket forpremiere på Vildheks i 
BioCity, hvor der skal købes særskilt billet.

#FilmSnak
Folkene bag podcast FilmSnak var så begejstrede for sid-
ste års festival og gæsterne ligeledes, så de besøger os igen. 
Game of Thrones, Ringenes Herrer, Narnia og Conan er blot få af de 
fantasybøger, der er blevet til gode (og mindre gode) fantasyfilm.  
Lørdag taler de om filmatiserede fantasybøger i alle afskygninger.

Fra dværgesang til Rock´n´Roll, så er musikken en stor del af en 
enhver god fantasyfilm. Om søndagen snakker de om, hvad der gør 
et godt fantasy soundtrack og afspiller eksempler.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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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 samarbejdspartnere, 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, Ripen, Books on Demand, BioCity Esbjerg, Esbjerg 
Kunstmuseum, KFUM-spejderne, Esbjerg Kulturskole, Esbjerg 
Ungdomsskole, Huset Esbjerg, Esbjerg Kommune og alle de be-
gejstrede frivillige, der betyder så meget for festivalen. 

Festivalen er støttet af

Ooog vinderen er! 
BoD – Books on Demand og Fantasyfestival har i samarbejde ud-
skrevet en fantasy-skrivekonkurrence op til Fantasyfestival ’18!

Temaet var Rav – Nordens guld 

Juryen blev sat på hårdt arbejde med at finde en vinder mellem 
alle de fantastiske bidrag, der er blevet sendt ind fra hele Dan-
mark. 

Vi begejstres over, hvor mange dygtige mennesker der er derude 
med en fantasyforfatter i maven!

Vi er meget spændte på at annoncere vinderen på årets festival. 

Kom forbi Dommedagsbjerget søndag på festivalen og vær med! 
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1. sal

Velkommen på

 fantasyfestival.dk
 @fantasyfestivalen
 fantasyfestival


