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Formand for Kultur & Fritidsudvalget Jakob Lose byder velkommen til Fantasyfestival 2017

For tredje år i træk inviterer vi i Esbjerg Kommune til Fantasyfestival, og endnu engang tegner det 
til at blive en forrygende weekend for alle væsener – lige fra den mindste lille fe til den største ork.

Fundamentet for festivalen er nysgerrighed, energi og udvikling, der er kendetegn, som passer 
perfekt til Danmarks yngste storby og landets femtestørste kommune. Her tør vi kaste os ud på 
ukendt grund og puste liv i nye ideer, og det var præcis sådan, at Fantasyfestivalen begyndte. Som 
en fantasi, der nok lå fjernt fra EnergiMetropolens naturvidenskabelige tilgang til verden, men 
alligevel prikkede til vores lyst til at kaste os ud i nye eventyr. Fantasyfestivalen bygger på stærke 
kulturelle ambitioner og værdier, og selv om det måske ikke er alle, der er på hjemmebane i det 
magiske univers, oplever vi et stort engagement for festivalen. 

Holdet bag Fantasyfestivalen har i år hævet barren endnu en gang og sammensat et varieret og 
ambitiøst program. Du kan deltage i rollespil, lære om drager og møde de dygtige forfattere, der 
skaber de forunderlige og spændende universer, som du kender og holder af. Vi håber, at mange 
gæster fra nær og fjern vil rejse til Esbjerg for at lade sig rive med af magien til Fantasyfestival 
2017.

Forfatter Lene Kaaberbøl ”For jeg glæder mig sådan til at møde dem!”

Det er et par år siden at jeg blev opmærksom på at der skete noget i Esbjerg. Dengang boede jeg 
på en lille ø i den engelske kanal, så der var ikke så meget jeg kunne gøre ved det. Jeg kunne bare 
iagttage hvordan mennesker med underlige hatte og stave stimlede mod vest og høre den sagte 
rumlen fra dragemaver. Ikke fordi de var sultne, men fordi de overvejede at spy ild. Sådan bare for 
at prale. For sådan er drager jo. De praler når de kan. Og hvis jeg kunne spy ild, ville jeg gøre det, 
også selvom jeg fik ondt i maven af det. Så fedt nok, drager, spy I bare. Læg Esbjerg øde. Og rul jer 
bagefter sammen om sagnomspundne guldskatte i dybe hemmelige huler. Vær drager. Vi elsker 
jer jo for det.

Men … et lille pip: Drager, vil I ikke godt lade være med at lægge Esbjerg øde denne september? For 
det ville være ret rart at Esbjerg var der, og blev ved med at være der, når jeg nu kan komme i år? 
Jeg ved godt det er den slags hensyn I ikke normalt plejer at tage, men please? I behøver ikke prale. 
Vi ved godt I er skønne og fantastisk og at I kan spy ild hvis I vil. Vi tror på jer. Og det gør de også 
i Esbjerg, det lover jeg. I behøver ikke brænde byen ned for at bevise det.

Og alle de mennesker med sjove hatte og stave der plejer at kom-
me, kommer vel også i år, håber jeg. For jeg glæder mig sådan 
til at møde dem!



John Flanagan
John Flanagan er en af årets Guests of Honour. Han 
er født i Australien i 1944 og er mest kendt for sine 
fantasybøger for børn og unge. Han drømte altid om 
at blive forfatter og blev ansat i et reklamebureau, 
hvor han skrev reklametekster. Udover reklametek-
ster har han også skrevet en tv-serie. 

I 1990´erne skrev han en række korte historier til sin 
søn, for at få ham til at nyde at læse. Sønnen var på 
det tidspunkt lille og spinkel og John ville vise ham, 
at helte ikke behøver at være store og stærke. I star-
ten af 2000´erne skrev han historierne sammen til 
den første bog i serien Skyggens lærling, Gorlans ru-
iner og bogen udkom i Australien i 2004, og siden 
på dansk i 2006. Serien har vundet flere priser og er 
solgt til 18 lande, ligesom der er udkommet to spin 
off-serier som også er kommet på dansk. 

Udover sine fantasyserier har John Flanagan også 
skrevet en enkelt historisk roman for voksne som er 
udkommet på dansk under titlen Havets grå kano-
ner. 

Billet til foredrag  
købes på fantasyfestival.dk 
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Lene Kaaberbøl
En af vores Guests of Honour i 2017 er danske Lene 
Kaaberbøl. Hun er født i 1960 i København, men vok-
sede op i Malling lidt syd for Århus. 

Lene Kaaberbøl er en af de mest kendte danske fanta-
syforfattere, hvoraf to af hendes serier er i gang med 
at blive filmatiseret, ligesom de også er blevet til mu-
sicals. Hun debuterede som 15-årig med de to første 
bøger i serien om Tina og hestene, og har skrevet over 
40 bøger, hvoraf en del er fantasy. 

Hun dimitterede fra Århus Universitet som cand.mag 
i engelsk og dramaturgi fra Århus Universitet i 1985. 
Lene Kaaberbøl har modtaget adskillige danske og in-
ternationale priser, blandt andet en Orla-pris for Vild-
heks-serien og Harald Mogensen-prisen for bedste 
danske kriminalroman for Drengen i kufferten, skre-
vet sammen med Agnete Friis.

Billet til foredrag  
købes på fantasyfestival.dk 
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Dennis Jürgensen
Dennis Jürgensen er en af de mest kendte danske 
forfattere og har udgivet bøger i massevis indenfor 
blandt andet genrerne gys, fantasy, humor og krimi. 
Han er født i 1961, og har skrevet over 50 bøger for 
børn og unge. 

Første bog, Kærlighed ved første hik, udkom i 1981, 
og siden da er det gået slag i slag. I 2014 udgav han 
sin første voksenkrimi Løbende tjener, og efterfølge-
ren, Dansende røde bjørne, udkom i 2015. Af fanta-
sybøger kan blandt andet nævnes Dystopia og seri-
en Krøniker fra Kvæhl. 

Ud over bøger har han også skrevet filmmanuskrip-
ter til flere ungdomsfilm, blandt andet filmatiserin-
ger af hans bøger.

Billet til foredrag  
købes på fantasyfestival.dk 
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Anders Björkelid
Anders Björkelid besøger for første gang Fantasyfestivalen, 
som en af 2017´s Guests of Honour. Han er født i Sverige i 
1972 og bor i Uppsala hvor han arbejder som gymnasielærer 
mens han skriver i fritiden. 

Han har skrevet fantasyserien Fortællingen om Blodet, som 
fik en rigtig god modtagelse. Første bind, Ondvinter, udkom 
på dansk i 2010 og sidste bind udkom ved Forlaget Ulven og 
Uglen i 2016, som også genudgav de første bind i serien sid-
ste år. 

Besøget er arrangeret i samarbejde med Forlaget Ulven og 
Uglen.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Malene Sølvsten
Malene Sølvsten har været vidt omkring. Inden hun fik sin 
kandidatgrad i International Økonomi og Handel fra Copen-
hagen Business School i 2010, læste hun til jordemoder. Før 
det levede hun en overgang af at være kunstmaler, og inden 
hun gik full time in som forfatter sidste år, arbejdede hun i 
Digitaliseringsstyrelsen. 

Vi havde glæde af hendes besøg i forbindelse med debuten 
Ravnenes hvisken i 2016. Vi er så heldige, at bind to er ud-
kommet, når hun er i samtale med sin redaktør Sara Ejersbo 
til festivalen.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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FORLAGET FACET  •  MOBILEPAY 26 24 00 15  •  FORLAGET-FACET.DK  •  MISSION: AT BEGEJSTRE BØRN, UNGE OG VOKSNE LÆSERE MED FANTASTISKE BØGER, SKREVET AF DANMARKS BEDSTE FORFATTERE 

Rent blod
af Sidsel Sander Mittet

★★★★★
”fængende fantasy”
Fyens Stiftstidende 

★★★★★
”Et mesterværk”
Wondrousbibliophile.blogspot.dk 

Vildhunden & Panteren
af Sidsel Sander Mittet

Blodets bånd
af Sidsel Sander Mittet

★★★★★
”International klasse”
Karinhald.blogspot.dk

DKK 199,- DKK 99,-* DKK 199,- DKK 99,-* DKK 199,- DKK 99,-*

Sandsnogens bid
af Sidsel Sander Mittet

★★★★★
”Dansk fantasy i topklasse!”
Litteratursiden.dk

DKK 199,- DKK 99,-*

Solbiens brod
af Sidsel Sander Mittet

★★★★★
”En vildt fed oplevelse”
Bachsbooks.blogspot.dk

DKK 249,- DKK 99,-*

FORLAGET FACET  •  MOBILEPAY 26 24 00 15  •  FORLAGET-FACET.DK  •  MISSION: AT BEGEJSTRE BØRN, UNGE OG VOKSNE LÆSERE MED FANTASTISKE BØGER, SKREVET AF DANMARKS BEDSTE FORFATTERE 

Sidsel Sander Mittet
Mød forfatteren på Facets 
stand og få dine Morika-bøger 
signeret.
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Sagt om trilogien Morika:

★★★★★
”Den fynske forfatter (Sidsel Sander Mittet, red.) 
mestrer - på samme måde som i J. K. Rowlings 
bøger om Harry Potter - at få sin historie til at 
gå op i en højere enhed.”

Fyens Stiftstidende

”Handlingen stormer af sted, så man næsten 
ikke kan få vejret - eller lægge bogen fra sig.”

Weekendavisen

Sagt om Sandsnogens bid:

★★★★★
”Fabelagtig og åndeløst spændende prequel 
om Morika universet og den myteskabelse, 
der fører til tragedie og kamp for frihed 600 år 
senere. Dansk fantasy i topklasse!”

Litteratursiden.dk

★★★★★
“Sidsel Sander Mittet har skabt et helt unikt 
univers, og jeg knuselsker det!”

Flyvmedmig.dk

Sagt om Solbiens brod:

★★★★★
“Noget af det ypperste indenfor dansk fantasy 
jeg har læst længe!”

Forestillingomparadis.blogspot.dk

★★★★★
“Jeg er som en afhængig og Mittets bøger om 
Morika er mit fix.”

Wondrousbibliophile.blogspot.dk

KØB MORIKA-BØGER TIL FANTASYPRISER! 
KUN PÅ ESBJERG FANTASYFESTIVAL 2017.
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Hummerkongens hævn 1
af Nick Clausen

★★★★
”vildt fed”
Sabrinasblog.dk 

★★★★★
”super creepy”
Bibliotekattensboeger.com

Mareridt & Myrekryb 1
af Nick Clausen

Mareridt & Myrekryb 2
af Nick Clausen

★★★★
”god og fængende historie”
Bogoplevelsen.dk

DKK 249,- DKK 99,-* DKK 199,- DKK 99,-* DKK 249,- DKK 99,-*

Tidevandet
af Nick Clausen

★★★★★
”et totalt hit for mig”
Susbogblog.wordpress.com

DKK 249,- DKK 99,-*

Drømmeland
af Nick Clausen

★★★★
”hemmeligheder, løgne og gys”
Lushesbooks.wordpress.com

DKK 149,- DKK 49,-*
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Profetiens kald
af Mette Bundgaard Laursen

★★★★★
”super sjov, velskrevet”
Bibliotekattensboeger.com

DKK 99,- DKK 49,-*

Skyggernes spil
af Mette Bundgaard Laursen

★★★★
”Virkelig, virkelig god bog!”
Susbogblog.wordpress.com

DKK 99,- DKK 49,-*

Skæbnens valg
af Mette Bundgaard Laursen

★★★★★
”underholdt hele vejen”
Deungesord.dk

DKK 99,- DKK 49,-*

NYHED

NYHED

NYHED
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Drager der drager
Mie Møller Nielsen (f.1988) er uddannet cand.mag.litt på 
Aarhus universitet, og har gennem sit studie på både ba-
chelor og kandidat specialiseret sig indenfor YA fantasy 
litteratur. I sit speciale skrev hun om dragens udvikling og 
funktion i litteraturhistorien og hvordan man kan se, hvor-
ledes dragens funktion i litteraturen førhen, og stadigvæk, 
afspejler samtidens opfattelse af individet. 

I sit oplæg vil hun præsentere os for dragens funktion og 
betydning ned gennem litteraturhistorien og slutte af med 
en overordnet betragtning af dragens rolle og funktion i 
forhold til individets udvikling og coming-of-being i mere 
nutidig fantasy. 

Mie arbejder som redaktør på forlaget Dreamlitt med sær-
lig fokus på debutanter og fantasy, og står også bag over-
sættelsen af Fortropperne-serien af Brandon Sanderson. I år 
er hun ude med den sidste bog i serien, Kalamit, samt tre 
hobbybøger ved samme forlag.

Oplægget vil vare ca. 30 min, hvorefter der er mulighed for 
at stille spørgsmål og debattere.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Seje kvinder og 
nordisk mytologi
Mette Finderup og Sidsel Katrine Slej i samtale om heltinder 
og nordisk mytologi

Vi ser gang på gang, at både litteraturen og musikken lader 
sig inspirere af den nordiske mytologi. Hvorfor er netop den 
nordiske mytologi en så uudtømmelig kilde for moderne lit-
teratur? Hvorfor sætte den nordiske mytologi ind i en fanta-
sysammenhæng? 

Hvorfor har de to forfattere valgt en kvindelig hovedperson 
som heltinde? Kunne de to heltinder ren hypotetisk have 
mødt og hjulpet hinanden?

Få svarene og stil selv flere spørgsmål når vi udforsker emnet 
med Mette og Sidsel. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Mette Finderup
Mette Finderup har skrevet over 60 bøger for børn og unge, men 
hendes egne yndlingsgenrer er de mytiske fortællinger og fanta-
sy-litteraturen. 

Hendes dramatiske serie Den Grønne Ø, om vikingepigen Gyrith 
der bliver forbandet af kærlighedsgudinden Freja, har mange voks-
ne læsere. Serien har både vundet skolebibliotekernes pris og er 
nomineret til årets Blixenpris. 

Mette er ’opvokset’ i den stærke danske rollespilstradition og må-
ske er det derfor, at hendes personer er kendte for at have mange 
facetter. De har både kant og temperament, man kan skære sig på 
og de slås ikke kun med ydre fjender, men har oftest også indre 
dæmoner at bekæmpe.  

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Sidsel Katrine Slej
Sidsel Katrine Slej bor i Århus sammen med sin mand og to små 
piger. Hun elsker at dagdrømme og finde på historier. En dag fandt 
hun ud af, at hun også elskede at skrive. Det blev til romanen Sand-
drømmeren, der udkom i 2013. Sanddrømmeren fik selskab af op-
følgeren Runemagikeren  i 2015 og i 2016 blev trilogien komplet 
med udgivelsen af Valkyrien. En fantasyserie, der tager udgangs-
punkt i den nordiske mytologi. 

Sidsel skriver bøger til børn og unge ud fra sin kærlighed til fanta-
sy, kombineret med sin store interesse for historie, folklore og ikke 
mindst den nordiske mytologi. 

Sidsel har en kandidatgrad i historie og multimedier fra Århus Uni-
versitet og arbejder freelance med grafisk tilrettelæggelse og som 
forfatter. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Virelai – magisk musik
Kom og oplev Virelai, Danmarks middelalder og rollespils-band, 
til Fantasyfestival.

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.

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

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. 
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JULIE KAGAWA 
”Sagaen om Talon”

”Julie Kagawas serie om de 
menneskelige drager har alt, 

hvad en god historie kræver…” 
- Weekendavisen

Konkurrence

facebook.com/harpercollinsnordicDK instagram.com/harpercollinsnordicDK

Vind hele serien på 
vores Facebook og 

Instagram
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Fantasyquiz
- ved Boris Hansen

Hvor mange sæsoner findes der af Game of Thrones? Hvem 
købte Harry Potter sin tryllestav af?

Sidste års fantasyquiz var et af festivalens mest besøgte ar-
rangementer, og mange gik grædende derfra. For der er ingen 
nåde, når Boris Hansen byder op til dyst i fantasy, sci-fi og 
YA-litteratur. 

Kom forbi, grib et svarark og lad dig føre gennem et af festiva-
lens mest intense arrangementer. Hvem løber af med sejren 
og præmien i år?

PS: Medbring selv kuglepen.

PPS: Max 3 deltagere per hold!

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Nordiske sagnvæsner
Mange af os kender elverne fra fantasybøger og film - men har 
elvere altid haft spidse ører og skudt med bue? Og har nisser 
altid haft noget med julen at gøre?  Hør om de ”rigtige” trolde, 
elvere og nisser fra den nordiske folketro, der har inspireret til 
fantasygenren. 

Jørgen Bech Pedersen har skabt sitet troldfolk.dk - en guide til 
de nordiske sagnvæsner. Han er cand.scient.bibl og arbejder til 
dagligt som bibliotekar ved Silkeborg Bibliotekerne. Tjek hans 
onlinegalleri på Bechart.dk.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Boris Hansen
Boris Hansen udkommer med PANTEON-SAGAEN 2: AKKANAS 
GÅDE på festivalen. Hør ham fortælle om udfordringerne ved at 
udvikle og gennemføre en stor og kompliceret romanserie, der 
blander fantasy med sci-fi. Få et indblik i hvordan man skaber og 
holder styr på hundredvis af karakterer, steder og plotpunkter.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Nanna Foss
Bind 3 i tidsrejseserien SPEKTRUM udkommer lørdag på Fantasy-
festivalen. Forfatter Nanna Foss løfter sløret for hvad læserne kan 
forvente sig af den mystiske, nye hovedperson, Nasrin – og fortæl-
ler hvorfor dette bind er både fysisk og indholdsmæssigt anderle-
des end de to første.

Du kan vinde SPEKTRUM 3: URSIDERNE (og andre spændende præ-
mier) ved at deltage i fotokonkurrencen #spotspektrum hen over 
sommeren. Vinderen af hovedpræmien afsløres til Nannas fore-
drag på Fantasyfestivalen lørdag. Læs mere på www.nannafoss.dk

Nanna Foss (f. 1985) har udgivet flere noveller og romandebutere-
de i 2014 med LEONIDERNE, første bind i den paranormale serie 
SPEKTRUM. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
Kom til premiere på SPEKTRUM 3: URSIDERNE
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Mød forfatter Eva Egeskjold på forlaget Andersen & Vigs stand.

Sidste bind i serien om 'Næslandet', 'Næslandet 4 – Asaph's Rige',

udkommer på messens første dag, lørdag d. 16. september 2017.

… det går stærkt, når denne episke fantasy sætter alle sejl til …'

Weekendavisen, 2016

… Jeg vil have bind fire nu! …'

… det går stærkt, når denne episke fantasy sætter alle sejl til …'

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 andre spæn-
dende aktiviteter og konkurrencer.

Heroes of the Hearth er en dansk eSportsforening med primær fokus 
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 kombine-
rer strategi og sjov, og få gode råd eller et spil eller to.  

Følg os på:
Facebook: goo.gl/kYTIvQ
Youtube: goo.gl/PxpQdr
Twitch TV: goo.gl/FXWmTX
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Christina Ramskov
Christina Ramskov (f. 1989) bor I Hjallerup i Nordjylland. Hun er ordblind, men 
har ikke ladet det begrænse drømmen om at blive forfatter. 

Hun udkommer på forlaget Mellemgaard. Hun har skrevet Fønixens hjerte, 
Englevinger og udkom i 2016 med Sjælens rose.  Derudover er hun netop blevet 
færdig med sin fjerde bog, som forventes at udkomme til efteråret.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Lene Dybdahl
Drager, profetier og søuhyrer – Lene Dybdahl fortæller om ingredienserne til 
en fantasyroman

Lene Dybdahl, f. 1980 er forfatter til fem anmelderroste fantasyromaner, her-
under bestsellerserien Nøglens Vogtere. Lene Dybdahl er kendt for genrehybri-
den historisk fantasy, hvor hun lader handlingen foregå omkring en skelsæt-
tende historisk begivenhed og tilsætter magiske elementer. Med sin nye episke 
fantasyserie Ovanienprofetierne får fantasien fuld skrue fra første bind, hvor 
magikerpigen Skyriel tager på eventyr i den opdigtede verden, Ovanerriget. 
Blodbæst hedder andet bind i serien, som udkommer i efteråret 2017. 

På Fantasyfestivalen i Esbjerg vil Lene Dybdahl fortælle om, hvordan hun bru-
ger drager, profetier og søuhyrer i Ovanienprofetierne.

I 2015 og 2016 fik Lene Dybdahl tildelt Statens Kunststøtte til fortsat kunstne-
risk virke. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Fantasy filmsnak 
Ringenes Herre, Avatar, Pans labyrint, Indiana Jones, Harry Potter 
eller Pirates of the Caribbean? 

Hvad er de bedste fantasy film og hvad skal der til, før man kan 
kalde den en fantasy film?

De spørgsmål vil vores værter, ledet af Anders ”Waterworld” Holm 
og Troels ”Troy” Overgaard, prøve at svare på under paneldebatten. 
De vil give deres bud på de bedste Fantasy film og prøve af definere 
genren. Vi vil også gerne vil høre publikums mening om fantasy og 
deres favoritfilm. Det hele vil blive optaget til et afsnit af filmpod-
casten, FilmSnak – se mere på filmsnak.dk.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Oplæsning og musik: 
Mare, mare minde
Forfatteren Teddy Vork læser op fra sin dystre, eventyrlige fortæl-
ling Mare, mare minde. Til at underbygge Vorks dystre univers 
vil Claus Gahrn, der er leder af Syddansk Musikkonservatoriums 
linje for elektronisk musik og lydkunst, skabe en foranderlig lyd-
kulisse, der viser hvor virkningsfuld musik og lyddesign kan være 
for historiefortællingen.

Teddy Vork (f. 1977). Cand. mag. i engelsk, litteraturvidenskab 
og skrivekunst. Forfatter til fire bøger til voksne, senest novelle-
samlingen Sprækker, som vandt prisen for årets horrorudgivelse 
i Danmark i 2014. Sidste år udkom Det bortførte bogstav, som 
var Vorks første børnebog. Mare, mare minde, som han læser op 
af, er også for børn, men for de lidt større … og modigere. 

Claus Gahrn. Kandidat (cand. musicae) i klassisk komposition og 
elektroakustik fra Vestjysk Musikkonservatorium, 2006. Han har 
komponeret musik til film, TV og computerspil såvel som inden-
for klassisk partiturmusik og elektroakustisk musik.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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International bestseller 
nu på dansk!

Julie Kagawas populære saga om Iron Fey. 
Solgt i 1 million eksemplarer.

Konkurrence

Vind hele serien på 
vores Facebook og 

Instagram

facebook.com/harpercollinsnordicDK instagram.com/harpercollinsnordicDK
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En Fuglefantasi
Slå dig ned i kunstnerhjørnet og lad musikken føre din hånd når du tegner 
eller skriver. 

Direkte inspireret af Richard Mortensens maleri Barselsesfest hos fuglene 
fra 1936 i Esbjerg Kunstmuseums samling, har fløjtenisterne i Duo Bragi 
sammensat en både organisk og dynamisk koncert, En Fuglefantasi. 

Fugle og bevingede væsner har til alle tider fascineret mennesket og indgår i 
alle kendte mytologier. De associeres ofte med (gen)fødsel og livets gang. De 
bringer varsler og har relationer til menneskets allerdybeste natur og vores 
urdrifter – temaer. 

Om Duo Bragi:
Nordisk blokfløjteduo: Sveinrún Eymundsdóttir og Stine Benjaminsen.
Duoen spiller alt fra tidlig barokmusik til moderne japansk blokfløjtemusik. 

Tales of Alethrion
Tales of Alethrion er en 2D fantasy webserie, der blev skabt i Sun Crea-
ture Studio af Mikkel Mainz og Kenneth Ladekjer. 

Det startede med afgangsfilmen, The Reward, fra The Animation 
Workshop. Begge serier ligger på top 10, over mest succesfulde danske 
Kickstarter kampagner. 

Kom og lær mere om projektet og hør foredraget med Mikkel Mainz, 
når han inviterer jer ind i Alethrions verden. Følg ”Tales of Alethrion” 
hovedsageligt på Youtube, men også Facebook, Instagram, Tumblr, Pa-
treon eller Twitter og lær mere!

I kan også møde og tale Mikkel Mainz i Kunstnerhjørnet om lørdagen.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Katja Berger
Katja har altid haft en livlig fantasi og fandt sin kærlighed til det skrevne ord 
i folkeskolen, hvor mobning skilte hende fra de andre elever. Efter års pause 
fra bøgernes verden, vendte hun tilbage, og i tiden som boghandler begyndte 
idéerne at spire.

Katjas debutroman De 7 synder (2016) udforsker både den måde, vi ser os 
selv på, men også hvordan vi behandler vores medmennesker og vores ver-
den. De 7 Synder er ikke kun en fantasyroman for unge, men også historien 
om at finde sig selv og leve med sine valg. Katja betegner selv romanen som 
en udviklingsroman for både karakteren Kane og sig selv. En udvikling, som 
Katja følger op på i fantasytrilogien Fortællinger fra Døden. Første bind Sjæ-
lehenteren udkommer den 14. september 2017 og har fokus på tro, opofrelse 
og medmenneskelighed.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Linette Harpsøe 
Linette Harpsøe har altid elsket at læse og skrive, og i sin gymnasietid blev 
det til mange noveller og halve romaner. Som forfatterspire var hun aktiv på 
diverse online skriveplatforme for at lære og blive bedre, og i 2016 skrev hun 
kontrakt med forlaget DreamLitt. 

Hendes debutroman Exilium - De Fejlfødte udkom i efteråret 2016. Næste 
bind i sci-fantasy trilogi udkommer til september 2017 med titlen Exilium – 
Glasmuren. Tredje og sidste bind udkommer i 2018.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Victoria har haft en 
tryg opvækst blandt 
Lysets Kvinder og 
lever nu et liv som 
gymnasieelev og vam-
pyrdræber. 

Men da hun møder 
Tusmørkebastarden 
Matthew, udfordres 
hendes syn på, hvad 
der er godt og ondt.

”Du er ikke bare sjæle-
henter,  er du?” spørger jeg.
Min nye makker ryster 
langsomt på hovedet. 
”Men hvem er jeg så?”
”Du er høsteren,” svarer 
jeg. ”Du er Døden selv.”

Sjælehenteren er første
bind i trilogien For- 
tællinger fra Døden. 

Fry befinder sig i et apokalyptisk Danmark. Det 
før så fredelige land er overtaget af Organisa-
tionen, der eksperimenterer med menneskets 
fremtid. Fry er ikke som de andre udvalgte. I hen-
des gener findes en kraft, der måske kan vælte 
organisationen, men samtidig også hende selv.

Exilium-trilogien er science fantasy, når det 
er allerbedst. Bøgerne handler om korruption, 
magt og kampen for retten til personlig frihed.

Om første bind i Exilium-trilogien, De Fejlfødte,  skrev 
litteratursiden.dk: “Fantastisk, forrygende og fascine-
rende begyndelse på en ny og anderledes dystopi.”

www.dreamlitt.com

Mød Marie-Louise Rønning, K. L. Berger og Linette Harpsøe på scenen søndag. 
Og husk at besøge DreamLitts stand og se vores store udvalg af fantasy-titler!

EsbjergFantasy.indd   1 04-05-2017   13:00:59

22



Eva Egeskjold
Eva Egeskjold har deltaget helt lige fra Fantasyfestivalens første år, hvor 
hun har haft en stand som Forlaget Andersen & Vig. Igen i år får I mulig-
hed for at høre hende fortælle, om hendes fantasyserie Næslandet, hvor 
fjerde bind udkommer netop om lørdagen på selve festivalen. 

Eva er født i 1972 og har altid elsket bøger. Hun er uddannet arkitekt, og fik 
idéen til serien om Næslandet i 2005. I 2014 opstod Forlaget Andersen & 
Vig, og en ny karriere som forlagsdirektør og forfatter begyndte.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Marie-Louise Rønning 
”Livet er en seksuelt overført sygdom med døden til følge,” er en sætning, 
der har inspireret Marie-Louise Rønning i mange forskellige situationer, 
både generelt i hendes måde at se livet på, idet der kun er ét liv. Én om-
gang. Derfor er det om at få det bedste ud af det, for døden kommer, om 
vi så vil det eller ej. Den grundsætning har Marie-Louise taget med i sin 
debutroman Tusmørkebørn - første bind i serien Skaberens Våben, som 
udkom i foråret 2017.

Marie-Louise er debuterende forfatter inden for den paranormale genre. 
Hun er født i 1976, opvokset i Hillerød og bor nu i Birkerød sammen med 
sin mand og tre børn. Hun har boet og arbejdet i Grækenland, Spanien og 
Ægypten – og specielt den ægyptiske mytologi er en del af hendes inspira-
tion til opbygningen af det univers, som Skaberens Våben foregår i.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Program – lørdag 16. september 2017
Kl. 10:00 - 18:00
Tid Foredrag/Aktivitet Sted

10.30–10.45 Åbningstale Riddersalen

11.00-11.30 Foredrag Lene Dybdahl Alkymistens Tårnværelse

11.00-11.30 Foredrag Anders Bjørkelid Våbenkammeret

11.00-12.00 Når en drage drager ud Gildesalen

11.00-11.45 Drager der drager  
v. Mie Møller Nielsen

Mørkekammeret

11.30-12.00 Eva Egeskjold Våbenkammeret

12.00-13.00 John Flanagan Alkymistens Tårnværelse

12.00-13.00 Filmsnak Mørkekammeret

13.00-13.30 Christina Ramskov Gildesalen

13.15-13.45 Tales of Alethrion Mørkekammeret

13.30-14.00 Nanna Foss Våbenkammeret

13.30-14.00 Karen Inge Nielsen Mørkekammeret

14.00-14.30 Boris Hansen Våbenkammeret

14.00-14.45 Fuglefantasi Kunstnerhjørnet

15.15-15.45 Malene Sølvsten Alkymistens Tårnværelse

16.00-16.45 Lene Kaaberbøl Alkymistens Tårnværelse

16.45-17.15 Sidsel Sander Mittet Våbenkammeret

Hele dagen Sted

Age of Sigmar Warhammer-turnering Merlins Bibliotek

Fireside Gathering Riddersalen

Brætrollespil v. Lords Assembly Dragehulen

Speakers’ Corner - oplæg og salg Speakers’ Corner

Virelai Både inde og ude

Skjaldene Både inde og ude

Bøgernes Herre, liverollespil Katakomberne

Eventyrernes Laug, liverollespil Markedspladsen

Tid Signering Sted

11.45-12.30 Lene Dybdahl Dommedagsbjerget

11.45-12.30 Anders Bjørkelid Dommedagsbjerget

12.00-12.30 Mads Brynnum og Mads 
H. Johansen

Gildesalen

13.00-15.00 John Flanagan Alkymistens Tårnværelse

13.30-14.00 Eva Egeskjold Dommedagsbjerget

13.30-14.00 Christina Ramskov Gildesalen

14.00-14.30 Karen Inge Nilsen Mørkekammeret

14.15-14.45 Nanna Foss Dommedagsbjerget

14.45-15.15 Boris Hansen Dommedagsbjerget

16.00-16.45 Malene Sølvsten Dommedagsbjerget

16.45-18.00 Lene Kaaberbøl Alkymistens Tårnværelse

17.30-18.00 Sidsel Sander Mittet Dommedagsbjerget
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Program – søndag 17. september 2017
Kl 10:00 - 16:00

Der tages forbehold for ændringer.

Tid Foredrag/Aktivitet Sted

11.00-12.00 Lene Kaaberbøl Alkymistens Tårnværelse

11.00-11.30 Linette Harpsøe Våbenkammeret

11.00-11.45 Seje kvinder og nordisk 
mytologi

Gildesalen

11.00-11.45 Life in a Giant Spider 
Web

Markedspladsen

11.30-12.00 Nordiske sagnvæsner  
v. Jørgen Bech Pedersen

Merlins Bibliotek

12.00-12.30 Marie Louise Rønning Våbenkammeret

12.00-13.00 Fantasyquiz v. Boris 
Hansen

Merlins Bibliotek

12.00-12.45 Life in a Giant Spider 
Web

Markedspladsen

12.15-12.45 Dennis Jürgensen Alkymistens Tårnværelse

12.30-13.00 Mare, mare minde  
v. Teddy Vork og Claus 
Gahrn

Gildesalen

13.00-14.00 John Flanagan Alkymistens Tårnværelse

13.00-13.45 Life in a Giant Spider 
Web

Markedspladsen

13.30-14.15 Fuglefantasi Kunstnerhjørnet

14.00-14.30 Anders Bjørkelid Våbenkammeret

14.00-14.30 Mette Finderup Gildesalen

14.00-14.45 Life in a Giant Spider 
Web

Markedspladsen

15.00-15.30 Katja Berger Våbenkammeret

15.00-15.30 Sidsel Katrine Slej Gildesalen

Tid Signering Sted

11.45-12.45 Linette Harpsøe Dommedagsbjerget

12.15-13.15 Lene Kaaberbøl Dommedagsbjerget

12.45-13.15 Marie Louise Rønning Dommedagsbjerget

13.15-14.15 Dennis Jürgensen Dommedagsbjerget

14.00-16.00 John Flanagan Alkymistens Tårnværelse

14.30-15.00 Mette Finderup Gildesalen

15.00-16.00 Anders Bjørkelid Dommedagsbjerget

15.30-16.00 Sidsel Katrine Slej Gildesalen

15.30-16.00 Katja Berger Dommedagsbjerget

Hele dagen Sted

Brætrollespil v. Lords Assembly Dragehulen

Speakers’ Corner - oplæg og salg Speakers’ Corner

Virelai Både inde og ude

Skjaldene Både inde og ude

Bøgernes Herre, liverollespil Katakomberne

Eventyrernes Laug, liverollespil Markedspladsen
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Life in a Giant Spider Web
Et unik indblik i livet i et gigantisk edderkoppespind. Edderkopperne 
arbejder på højtryk for at få det store spind færdigt, men der lurer farer 
om hjørnet! Lykkedes det edderkopperne at blive klar? Kan de overvin-
de truslen fra fjenderne? 

Life in a Giant Spider Web er et samarbejde mellem Esbjerg kulturskole 
og Fantasyfestivalen. Kulturskolens to dramahold 3.-4. klasse og kom-
pagniet er gået sammen og har udviklet en fantasyfortælling. 

Workshop: 

NÅR EN DRAGE DRAGER UD
Hvordan er det nu man dræber en vampyr? Hvorfor skal man ikke 
danse med en elverpige? 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 triste trolde, sultne zombier, bukseløse varulve 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. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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www.mellemgaard.dk

Fantasybøger 
der fanger

CaféTeket tilbyder
•  Hønsekødssuppe med masser  

af grønt og et godt stykke brød 
•  Vegetarisk grød på hvede,  

løg relish og sprødt 
•  Braiseret svinekæber med  

cremet byg, æbler og urter
• Fantasy-desserter

Nørregade 19 | 6700 Esbjerg 
Tlf. 2490 3430 | www.caféteket.dk

Darumvej 140 | 6700 Esbjerg 
Tlf. 7612 3034 | www.efe.nu

 sælger desuden lækkerier  
og produkter fra skolen.
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Ulven og Uglen

Anders Björkelid

I en verden truet af Kulden kæmper tvillingerne Sunia og Wulf mod Ondvin
teren og de stumme galgemænd som dræbte deres far inden han nåede at 
fortælle hvad han gjorde for hundreder af år siden, og hvorfor han har holdt 
Sunia og Wulf skjult for resten af Blodet.

Svenske Anders Björkelid er Guest of Honour på årets Fantasyfestival hvor han 
fortæller om sin serie Fortællingen om Blodet. 

”Jeg elsker svenske og nordiske landsbyhistorier som man dengang underholdt sig med 
omkring lejrbålet. I Fortællingen om Blodet ville jeg skabe en verden med lignende, gamle 
fortællinger. Meget fantasy står i skyggen af Tolkien som baserede sit univers på angelsak
siske kilder, keltisk mytologi og en mellemeuropæisk, britisk middelalder. Jeg holder af denne 
form for fantasy, men jeg ville også vise min læser at fantasy kan optræde på en nordisk måde.” 

– den koldeste serie du kommer til at læse i år!

Fortællingen om Blodet
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Karen Inge Nielsen
Karen Inge Nielsen (f. 1978) er bosat på Vestsjælland. Hun er uddannet 
bioanalytiker med speciale i patologisk anatomi og fritiden bruges på lit-
teratur. Hun holder af den gode historie, som ikke kun er underholdning, 
men også giver mulighed for refleksion over egne og andres handlinger. 
Ravneskrig er hendes debutroman. Hun arbejder i øjeblikket på en efter-
følger til bogen.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Sidsel Sander Mittet
Sidsel Sander Mittet har på de sidste to år udgivet trilogien Morika samt 
de to første bind i prequelserien Krøniken om Morika. I begge serier blan-
des myter, magtkampe og flerkønnet kærlighed og med relevante temaer 
som xenofobi, nationalisme, homofobi og politiske intriger. 

Når Sidsel ikke skriver, underviser hun på HF. Hun har en kandidatgrad i 
Dansk, en bachelor i Religion og har studeret Kønsstudier i Bergen. End-
videre har hun gennem de sidste tretten år optrådt med ildgøgl sammen 
med sin mor og sine to søstre – især i forbindelse med middelalder re-
enactment. Det er fra interessen for henholdsvis litteratur, religion og 
middelalderverdenen, at Sidsel henter sin inspiration. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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GODE TILBUD OG STORT 
UDVALG AF ENGELSKE 
OG DANSKE TITLER FØLG OS PÅ

FACEBOOK ESBJERG

Magiske krybdyr
Dyr følger os i mytologi, religion og i fantasylitteratur. De bliver til-
skrevet alverdens betydninger. Derfor er de selvfølgelig også med 
på festivallen. Det kribler og krabler med kakerlakker, biller, slanger 
og edderkopper. Vi får fornemt besøg af fugleedderkoppen Rosali-
na, som du på kan få lov til at holde – hvis du tør. Besøg standen 
med et udvalg af alverdens krybdyr.
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Bøgernes Herre
Ripen er en ripensisk rollespilsforening der er drevet 
af frivillige. Vi spiller i Tangeskov i Ribe og arrangerer 
en bred vifte af special-scenarier, samt vores månedli-
ge kampagner ”Ekspeditionen til Ramvalt” og ”Rosen-
lunden”. Se mere på Ripen.dk, hvis du vil være med!

Tag med Ripen Liverrollespil på en 
eventyrlig rejse gennem katakom-
berne! Oplev bøgerne komme til live, 
udforsk de snørklede gange og besejr 
bøgernes herre.

Få et uforpligtende indblik i hvad rolle-
spil 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!

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Eventyrernes Laug 
- Drop in rollespil
Kalder alle vordende troldmænd og troldkvinder! Er 
du en magikerspire? Så kan du igen i år komme med 
på eventyr sammen med Eventyrernes Laug og tage 
eventyrerprøven! 

Har du modet, visdommen og evnerne til at klare det? 

De garvede rollespillere fra Lords Assembly Esbjerg, 
står klar til at føre dig igennem prøverne. 

Husk, slå et smut omkring børneaktiviteterne og få 
lavet det helt rigtige udstyr og lad eventyret begynde! 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Om Lords Assembly

Lords Assembly er en rollespilsforening, der udover rol-
lespil også beskæftiger sig med kort og figurspil. Den er 
beliggende i Kirkegade 4 i kælderen i Esbjerg midtby. 

Vi beskæftiger os med mange forskellige former for spil 
blandt andet vores eget udviklet Live Rollespilsystem, 
traditionelt rundt om bordet rollespil, Warhammer Fan-
tasy, Warhammer 40K, Magic the Gathering, Warma-
chine/Hordes, Star Wars, Epic og flere.

Den anden lørdag i hver måned holder vi liverollespil: Sa-
gaen om Østskoven.
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Urmageren i Filigree Street
Steampunk, mystik og magisk realisme

London, 1883. Thaniel Steepleton slipper med nød og næppe fra en 
eksplosion, der jævner Scotland Yard med jorden – kun takket være 
et mystisk lommeur. Thaniel opsøger urmageren, den hemmelig
hedsfulde Keita Mori, og snart begynder et kapløb med tiden, der 
altid er et skridt foran.

Urmageren i Filigree Street er en sær og stemningsfuld fortælling, der 
slører grænserne mellem videnskab og magi og tager læseren med 
på en overraskende rejse.

»En vidunderlig, utrætteligt charmerende og dybt rørende bog.« – Los Angeles Times
»Et rigt sammenkog af historisk fantasy, filosofi og følelse.« – Washington Post

KØB BØGERNE HOS DIN BOGHANDLER ELLER PÅ FRYDENLUND.DK.

»Temeraire er en kolossalt underholdende fantasyroman.« – Stephen King
»En storslået serie … en ny måde at bruge drager på.« – Anne McCaffrey

Temeraire
En klassisk dragebog i ny dansk oversættelse

Flådekaptajnen Will Laurences liv tager en pludselig drejning, da 
hans skæbne bindes sammen med dragen Temeraire. Sammen 
må de slutte sig til det britiske luftkorps og kæmpe for England, 
mens Napoleonskrigene hærger, og deres mod og venskab sættes 
på prøve.

Temeraire-serien kombinerer grundig historisk research med humor, 
vid og drager. Læs den, hvis du er til dristige flyvemanøvrer, stor
slåede luftslag og uforglemmelige karakterer.

366 sider

199 kr.

350 sider

199 kr.
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 Håndværk
Hos Attermanns Æt kan du blandt andet købe nålebindingsnåle 
og startpakker, husgeråd i træ, og smykker. Få et kig direkte ind i 
middelalderen, og hør mere om dens spændende håndværk.

Historier og lege
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  
røverhistorie eller to og vi har et fint udvalg af forskellige varer i 
træ, læder og metal. Vi glæder os til at se dig.

Markedspladsen  - giv dig tid til de mange oplevelser 
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Smeden
Hos Ildsmeden kan du følge stålets vej fra råmateriale til esse, og 
se hvordan redskaber og våben bliver til. 

Til den søde tand
Hos Karamelmesteren kan du blandt andet købe flødekarameller 
i forskellige udgaver, karamelliserede æbler med forskellige slags 
drys, samt lækre skumfiduser med friskkogt karamelovertræk.

Røg og damp
KFUM-spejderne serverer wraps og eventyrgryde, som består af 
minestronesuppe med brød, så du nemt og hurtigt kan forsætte 
eventyret. Du kan også lave noget lækkert på deres bål.
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Gode råd
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.

Æbleriget
Hos “The Apple Store” elsker vi æbler. Så gå ikke glip af en smags-
prøve på vores dejlige, varme, sprøde og søde æbleringe, samt kan-
diserede æbler på mange forskellige måder. Desuden kan du købe 
brændte mandler.

Mjød
Hos Mjødladen kan du købe kvalitetsmjød brygget på traditionel 
dansk honning. Vi har mere end 11 års erfaring med brygning af 
mjød. Vi sælger også skind. 

Ugler
Hos UgleRiget kan få al den uglesnak du ønsker. Vi fortæller om ug-
ler og besvare spørgsmål. Med et aktivitetsarmbånd kan du kom-
me helt tæt på og tage billeder sammen med uglerne.

Markedspladsen  - giv dig tid til de mange oplevelser 
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FANTASY,
SPÆNDING

OG NORDISK
MYTOLOGI 

“Ravnenes hvisken er noget
af  det største, som er hændt
meget længe. En original, 
begavet og særdeles 
velkomponeret fantasy … 
Det er stort. Det kan 
dårligt blive større“ 
POLITIKEN
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Børneaktiviteter på 
Fantasyfestival 2017
På årets Fantasyfestival har unge magikerspirer 
(også kendt som børn) mulighed for at blive oplært 
og rustet til at tage på eventyr i magiens verden. 

Deltager man i de magiske, nyttige og visdoms- 
givende aktiviteter, udlæres man som magiker, får 
et diplom og kan herefter begå sig i magiens verden.

Børneaktiviteter
Eliksirbrygning: Magikere mestrer eliksir-
brygningens kunst. Bryg en magisk eliksir 
– til dig selv, din ven eller fjende i magiens 
verden!

Kappeproduktion: Ægte magikere bærer 
kappe, som de selv har skabt.

Magisk makeup: Uanset om du skal i 
kamp eller bare gerne vil have et magisk 
udseende, så skal der magisk makeup til.

Bælteproduktion: Til tryllestav og eliksir. 
En ægte magiker går ingen steder uden sit 
bælte, tryllestav og eliksir.

Våbentræning: Mister du ved et uheld din 
tryllestav, er det vigtigt at kunne bruge an-
dre våben. Magiens verden er nemlig ikke 
et ufarligt sted! 

Tryllestavsproduktion: Ingen magiker 
klarer sig længe i den magiske verden 
uden en tryllestav.

Trylletræning: Ingen magiker klarer sig 
længe i den magiske verden uden at 
kunne bruge sin tryllestav! 

Amuletproduktion: Amuletter er magi-
ske og kan være gode at have på sig, når 
man skal på eventyr i magiens verden.
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Silhuet

Nu kan du læse de to første bind af 
Christian Engkildes roste fantasy-trilogi: 
Skygger i mørket & En cirkel af blod

FantasyMesse3.indd   1 12-04-2017   19:52:50

 

"There is no 
greater agony 

than bearing an 
untold story inside 

you.”
Maya Angelou

www.TheSouthGateSociety.com

Bøgernes og ordenes magi: Ord kan tryllebinde og vække fantasi-
ens verden til live – og det er vigtigt at vide som magiker! Der læses 
højt fra magiske fortællinger – og måske får magikerspirerne mu-
lighed for selv at skabe ordmagi.

Bemærk: Alle børneaktiviteter kræver aktivitetsarmbånd.
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“En fantastisk ny fantasy-serie
er kommet til verden“ 
LITTERATURSIDEN.DK 

“Mester Riordan har 
gjort det igen“ 
DE UNGES ORD 

“Hvor er det bare
herligt og helt genialt“ 
SKRIVEPULTEN  

NYE SERIER
AF RICK RIORDAN

FORFATTEREN
BAG PERCY 

JACKSON 
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Lords Assembly er med på fantasyfestivalen – og stemningen er helt speciel. 
Kig forbi til en introduktion eller en generel snak om rollespil og figurspil.

Lords Assembly i Dragehulen 

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 – prøv nogle af de mange fantasy inspirerede brætspil 

på markedet. Magic the Gathering - få et testspil i dette populære spil 
eller medbring dit eget deck til en lille hyggelig spilpause
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Velkommen på Den Dansende Dværg

Al Agami & Rowling’s Stones
- optakt til Fantasyfestival

Agami & Co. præsentere en uropførelse inspireret af J.K. Rowlings univers, nærmere bestemt 
legenden om Harry Potter. Med improvisation og humor, vil rap-veteranen Al Agami og hans 
humane beatboxer Pelle Palm skabe et musikalsk værk, med ordet og rytmen som fanebæ-
rere. Forvent sammenlignende billeder i ubevogtede øjeblikke, når holdet laver en hyldest til 
historiefortælling og nuets kunst.

Al Agami- Fantasy flow + Impro rap
Pelle Palm- Menneskelige Tromme + Vocal Percussion
Marc Bernstein- Sax to the max + Varmluft
Phase 5 - Beats/Samples
And Special musical guests

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 var-
som! 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 hvile 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.   

Et yndet åndehul for alle!
Her finder du Mørkekammeret og Gildesalen

Den Dansende Dværg 
(Finsensgade 1) 
Bemærk! onsdag 13. september 
kl. 19

Pris 50 kr. (studerende 30 kr.)
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Speakers’ Corner

Velkommen i Speakers’ Corners, hvor du kan møde nye såvel som garvede forfattere. 

Christina Bonde, forfatter 
til Månens børn, Triologien 
Nattens sanger, Skyggesi-
der og Sjælevært.   

Haidi Wigger Klaris, forfatter 
til trilogien Dæmonherskerens 
arving. 

Mød blandt andet: 

Ida Ahrensbach, forfatter til 
Frihedskampen, Dronningens 
slægt og Dronningens slægt 2.  

Peter Ahlen, forfatter til  
Fuglepigen – den sorte tåge.

Nanna Foss og Boris Hansen inviterer #BagomBøgerne. De byder på sjove 
anekdoter fra deres fælles skrivecamps rundt omkring i landet 

Kig forbi Speakers’ Corners og se hvad der sker.
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Kunstnerhjørnet
Besøg Kunstnerhjørnet i Riddersalen. Her har du en unik mulighed for at se illustratorer og kunstnere arbejde, 
købe deres værker og få en snak. Der er også mulighed for at sætte sig og tegne selv ved opstillede borde. 

Mød blandt andet Jørgen Bech Pedersen (Bech Art) og Kristian Nüsser (KNArt). Jørgen har deltaget i Fantasyfesti-
valens messe de foregående år, og Kristian var med i 2016. De foreslog festivalen, at oprette et særligt område for 
illustratorer og kunstnere, og det synes vi var en fremragende idé. 

noget er kreeret specielt til de besøgende 
på messen. 

Sun Creature Studio v. Mikkel Mainz

”Tales of Alethrion” er en 2d fantasy web-
serie som blev skabt i Sun Creature Stu-
dio af Mikkel Mainz og Kenneth Ladekjær. 
Det startede med afgangsfilmen, ”The 
Reward”, fra The Animation Workshop, og 
blev senere kendt og fortsat ved hjælp af 2 
Kickstarter kampagner, begge ligger på top 
10 over mest succesfulde danske Kickstar-
ter kampagner. 

TegneBjarne v. Bjarne Svoldgaard Nielsen

Bjarne er freelance illustrator, grafiker og 
kunstner. Han har blandt andet været med 
til at lave Pixeline og illustreret Fuglepigen 
– Den sorte tåge af Peter Ahlén. 

I kunsterhjørnet kan du møde…

Bech Art v. Jørgen Bech Pedersen

Jørgen illustrerer bøger og spil indenfor 
fantasygenren og har en særlig interesse i 
den nordiske folketro, som han også holder 
foredrag om til festivalen. På hans stand 
kan man købe hans værker og følge med i 
hans tegneproces. 

KNArt v. Kristian Nüsser 

På Kristians stand kan man følge hans teg-
neproces og få sig en snak. 

SilverGlass v. Sophie Grunnet.

Sophie er en eventyrlig kunsthåndværker 
og tegner bosiddende nær Århus.

Temaerne i hendes værker strækker sig fra 
science-fiction til steampunk, men hendes 
hjerte har altid banket mest for fantasy-
genren.

Hendes værker består for det meste af far-
verige illustrationer og små magiske lerdø-

re, der leder til alverdens steder. Inspirati-
onen kommer blandt andet fra rollespil, 
film, myter og andre gode fortællinger - for 
hun er nemlig en stolt nørd der elsker at 
kombinere sin passion med sine kreative 
udfoldelser.

BRETH DESIGN v. Mette Breth,

Mette er freelance illustrator og står efter-
hånden bag et utal af fantasy udgivelser. 
Blandt andet har hun skabt forsiderne til 
Malene Sølvstens Ravnenes hvisken og 
Sidsel Sander Mittets MORIKA trilogien.  
Mettes illustrationer er ofte en blanding af 
fotomanipulationer og digital kunst, som 
kreeres i hendes digitale mørkekammer, 
også kaldet Adobe Photoshop.

Udover en snak kan du på Mettes stand 
også få et visuelt indblik i hendes digitale 
proces - ‘når en digital manipulation bliver 
til’. Herudover har Mette lovet at slæbe en 
masse lækker merchandise med - hvoraf 
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Mød os til Fantasyfestivalens messe i Riddersalen:

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.

Agama - Forlag
Andersen & Vig – Forlag
Arnold Busck – Boghandler
Calibat – Forlag
Carlsen - Forlag
DreamLitt – Forlag
DragonsLair – Rollespilsbutik
Esbjerg Kommunes Biblioteker - Bibliotek
Facet – Forlag

H. Harksen Productions
Mellemgaard – Forlag
Silhuet - Forlag
Skriveforlaget / EgoLibris – Forlag
Tellerup – Forlag
The South Gate Society – Skriveskole
Ulven og Uglen – Forlag

Samt forfatterne i Speakers’ Corner

Derfor skylder vi som hovedarrangører en stor tak til:
Lords Assembly, Ripen, DragonsLair, Esbjerg Forberedende Er-
hvervsskole, KFUM-spejderne, Syddansk Musikkonservatorium 
og Skuespillerskole, Esbjerg Kulturskole, Huset Esbjerg, Esbjerg 
Kommune og alle de begejstrede frivillige, der betyder så meget 
for festivalen. 

Festivalen er støttet af
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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

EVNEN er det afsluttende bind i den 
hæsblæsende  fantasytrilogi RAVNERINGENE 
om pigen Hirka. En magisk fortælling om hævn, 
dødsfrygt og kærlighed.

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

– bogmarkedet

#ravneringene
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Fantasyfestivalen afholdes på
”Det magiske universitet”  
Hovedbiblioteket 
Nørregade 19, 6700 Esbjerg

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

Der er mulighed for parkering tæt på 
Hovedbiblioteket

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 tilrå-
des 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 John Flanagan, Lene Kaaberbøl og Dennis 
Jürgensen koster 20 kr. og skal købes separat. Billetterne kan kun bruges 
sammen med aktivitetsarmbånd.

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
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