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Borgmester Johnny Søtrup byder velkommen til Fantasyfestival 2016

I 2015 bød vi i Esbjerg Kommune for første gang velkommen til vores helt egen Fantasy- 
festival, og jeg skal gerne erkende, at det var en smule ukendt sådan at overgive sig til 
fantasiens forunderlige verden. Her i Danmarks EnergiMetropol er det nemlig ofte natur-
videnskabens målbare metoder, vi sværger til, men som i så mange andre sammenhænge 
er det sundt og lærerigt at have en modpol. Alting behøver ikke være logisk og kunne 
forklares, og nogle gange er det befriende bare at lade sig rive med af en god historie, leve 
sig ind i magiens univers og tro på, at der er mere mellem himmel og jord. For hvem ved 
egentlig, om der ikke er det?

I år håber vi på at gentage den succes, som den første Fantasyfestival blev, og Esbjerg 
Kommunes Biblioteker har sammensat et endnu mere omfangsrigt og spændende pro-
gram, som forhåbentlig trækker fantasyentusiaster til fra nær og fjern. I år er vi mere på 
hjemmebane, og jeg har også selv fået et bedre kendskab til orker, elverfolk, alfer og al den 
mystik, de bringer med sig. 

Fantasyfestivalen ligner allerede en tradition, som jeg håber, kan være med til at udvide og 
udfordre den gængse opfattelse af vores by. Vi hilser nemlig såvel den naturlige som den 
overnaturlige energi velkommen.

Velkommen og god fornøjelse med Fantasyfestival 2016.

Bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard ønsker god fornøjelse

I marts 2015 kunne en vandringsmand, på vej igennem Vognsbølparken, se en næsten 
ægte faun sidde på en træstamme. Men faunen – som er en art skovånd, halvt menneske 
og halvt gedebuk – var ikke alene.

Han var nemlig omgivet af bueskytter, en ridder i fuld rustning og sågar en borgmester 
iført kappe og spids hat. Alfer, læseheste, bogorme, brætspillere og litteraturelskere var 
også mødt frem, da vi for første gang afviklede Fantasyfestival her i Esbjerg. Masser af 
energi, magi og fantasi. Masser af spændende aktiviteter, boder og fortællinger.

Når vandringsmanden i dag bevæger sig gennem Vognsbølparken, må han være beredt 
på at møde nye væsner, nye oplevelser og finde ny inspiration. Fantasyfestivalen er nem-
lig tilbage. Sammen med en række partnere har Esbjerg Kommunes Biblioteker igen i 
år sammensat et fantastisk program med fokus på fantasylitteratur, 
eventyr, spændende og (u)hyggelige oplevelser og noget for store 
og små – sammen og hver for sig.

Jeg er glad og stolt over, at kunne byde jer velkommen til 
Fantasyfestivalen 2016 her i Esbjerg.



Oplev Trudi Canavan
Vi er glade for i samarbejde med forlaget Tellerup, for første gang at kunne præsentere 
bestsellerforfatteren Trudi Canavan i Danmark.

Mød Trudi Canavan til Fantasyfestival

Foredrag: 
Lørdag 17. september kl. 12:00
Søndag 18. september kl. 13:00

Signering:
Lørdag 17. september kl. 13:00
Søndag 18. september kl. 14:00

Billet til foredrag  
købes på  
fantasyfestival.dk

Trudi Canavan er født i Kew i Melbourne, 
Australien, og har altid digtet historier. Hun 
arbejdede som freelance illustrator og desig-
ner, mens hun skrev på serien De sorte trold-
mænd, hvoraf første bind udkom på engelsk i 
2001 og på dansk i 2007. 

Hun er netop nu aktuel på engelsk med an-
det bind af trilogien Millennium’s Rule, Angel 
of Storms. Hendes besøg på Fantasyfestiva-
len bliver første gang hun besøger Danmark, 
og vi er glade for at kunne lægge hus til Dan-
markspremieren.

Vi glæder os til at byde Trudi velkommen.

http://www.fantasyfestival.dk


Program – lørdag 17. september 2016

Tid Foredrag Sted

10:30 – 10:45 Åbningstale v. Trudi Canavan Riddersalen

11:00 – 11:30 Pernille Eybye/Carina Evytt Slottet

Sidsel Sander Mittet Grotten

12:00 – 13:00 Trudi Canavan Slottet

15:00 – 15:30 Dennis Jürgensen Grotten

16:00 – 16:30 Jeanette Hedengran/ 
Tina Sanddahl

Grotten

16:45 – 17:15 Kenneth Bøgh Andersen Grotten

Tid Øvrige arrangementer Sted

16:00 – 16:30 Fantasyquiz Speakers’ Corner

Hele dagen Sted

Fantasymesse Riddersalen

Brætrollespil v. Lords Assembly Dragehulen

Brætrollespil v. DragonsLair Riddersalen

Speakers’ Corner – oplæg og salg Speakers’ Corner

Markedsplads – boder, salg og  
dropin-rollespil

Markedspladsen

Tid Signering Sted

11:35 – 12:00 Pernille Eybye Riddersalen

Carina Evytt Riddersalen

Sidsel Sander Mittet Riddersalen

13:00 – 15:00 Trudi Canavan Slottet

15:35 – 16:15 Dennis Jürgensen Riddersalen

16:35 – 17:00 Jeanette Hedengran Riddersalen

Tina Sanddahl Riddersalen

17:20 – 18:00 Kenneth Bøgh Andersen Riddersalen

Kl. 10:00 - 18:00
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Program – søndag 18. september 2016

Tid Foredrag Sted

11:00 – 11:30 Lene Dybdahl Grotten

12:00 – 12:30 Eva Egeskjold Slottet

Malene Sølvsten Grotten

13:00 – 14:00 Trudi Canavan Slottet

Hele dagen Sted

Fantasymesse Riddersalen

Brætrollespil v. Lords Assembly Dragehulen

Brætrollespil v. DragonsLair Riddersalen

Speakers’ Corner– oplæg og salg Speakers’ Corner

Markedsplads – boder, salg og dropin-rolle-
spil

Markedspladsen

Tid Signering Sted

11:35 – 12:00 Lene Dybdahl Riddersalen

12:35 – 13:00 Eva Egeskjold Riddersalen

Malene Sølvsten Riddersalen

14:00 – 16:00 Trudi Canavan Slottet

Kl 10:00 - 16:00

Der tages forbehold for ændringer.
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Kære fantasyfans,

18. september 2016 udkommer min nye 
fantasyroman, Ovanien-profetierne #1: Skyriel, 
og jeg er meget spændt på hvad I synes om den! 

Mød mig på Fantasyfestival, hvor jeg fortæller 
om arbejdet med den nye roman og fantasygenren 
i foredraget: “Sådan bygger du en fantasyverden 
på en halv time.”

Jeg glæder mig til at møde jer!

Kærlig hilsen,
Lene

Pigen Skyriel blev sendt væk fra sine forældre som 
spæd og har siden levet et isoleret liv på øen Josil. 
Men da en gammel profeti bliver skyld i at hendes 
værge, magikeren Alainon, bliver arresteret og sendt 
til det berygtede fængsel Darc Nox, sætter hun alt 
ind på at redde ham. Nu begynder en rejse gennem 
et rige med grusomme pirater, skruppelløse 

sultaner og frygtelige søuhyrer.

facebook.com/Tellerup www.lenedybdahl.com

instagram.com/Tellerup

&
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Ulven og Uglen

Destan og Celina er begge arvinger. Han skal herske over mørkets folk, og hun over 
lysets. I riget Sikania er de to folk adskilte; mørkets folk bor i underjordiske byer og 
afskyr lyset, mens lysets folk bor på overfladen og frygter mørket. Destan og Celina 
burde aldrig mødes, men skæbnen vil det anderledes.

Mød forfatterne på Fantasyfestivalen

Hedengran & Sanddahl
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Esbjerg Conference Hotel  
 Stormgade 200  |  6700 Esbjerg  | Tel. +45 88 82 16 00  

Mail. info@ech.dk  |  Web. www.ech.dk  

FESTTILBUD 

Velkomstdrink - 3 retters festmiddag - vine ad libitum -  
kaffe/te - fri bar med øl, vand og vine - natmad 

Inkl. festpyntet selskabslokale, , blomster, bemanding,  
rengøring, lokaleleje og 25 % moms.  

fra kr. 699,00 pr. person - se selskabskort for menuforslag.  

 

AFTENBUFFET 
ALLE UGES DAGE FRA KL. 17.00 - 22.00  

FORRETTER - minimum 3 slags forretter  
SALAT & TILBEHØR - salatbar, blandet salater & dressinger 
FISK & KØD - fisk stegt ved buffeten og minimum 6 slags kød  

SAUCER & KARTOFLER - altid 3 slags saucer og 4 slags kartofler 

KR. 189,00 PR. PERS.  

(fredag, lørdag og helligdage tillægges kr. 20,00 

OST & DESSERTBUFFET - tilkøb kr. 36,00 

ONLINE BORDBESTILLING  

- på www.ech.dk  
GRATIS PARKERING UDEN TIDSBEGRÆNSNING Fantasyquiz

Hvilken skuespiller spillede Edward Cullen i Twilight-filmene? 
Hvem slog Ned Stark ihjel? 

Et af festivalens højdepunkter er Den Store Fantasyquiz, der finder 
sted i Speakers’ Corner. Mød op og bliv udfordret i kategorier som 
’Trekantsdramaer i fantasy-bøger’, ’Dansk fantasy’ og meget mere.

Forfatter Boris Hansen er quiz-master, og deltagerne kæmper om 
titlen som ’Fantasy-mester 2016’. Men der er også lækre præmier 
på højkant! Ud over Boris Hansens nye roman, Vejen til Panteon, 
der har snigpremiere under festivalen, kan man vinde spændende 
bøger fra Forlaget Tellerup.

Kom forbi, grib et svarark og lad dig føre gennem et af festivalens 
mest intense arrangementer. Hvem løber af med titlen i år?

Speakers’ Corner: Lørdag 17. september kl. 16:00
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Lidt om alle forfatterne!

Kenneth Bøgh Andersen er en af Danmarks mest kendte fantasyforfattere og er pt. aktuel med femte bind af Den Store 
Djævlekrig. Sjette bind udkommer 16. september 2016.

Kenneth Bøgh Andersen er født i 1976 og er uddannet skolelærer. Han debuterede i 2000 med fantasytrilogien Slaget i 
Caïssa, og har siden da skrevet mere end 25 bøger, heriblandt serien Den Store Djævlekrig, Himmelherren og Juleman-
dens død.

Lene Dybdahl inviterer til releaseevent den 18. september, hvor hendes nye roman Skyriel, som er bind 1 i trilogien Ova-
nienprofetierne, udkommer. Og du er invitereret med til releaseeventet på Fantasyfestivalen! Få et eksklusivt indblik 
i, hvordan forfatteren opbygger et fantasyunivers og få masser af spændende ideer i oplægget ”Sådan bygger du en 
fantasyverden på en halv time”. 

Foredraget er en blanding af skrivetips og en introduktion til romanen Skyriel, som er forfatterens femte roman. Lene 
Dybdahl er blevet kaldt ”Dansk fantasys nye stjerne” og er forfatter til bestsellerserien Nøglens Vogtere og tidsrejsero-
manen Den Sorte Paraply.

Eva Egeskjold deltog til sidste års Fantasyfestival, hvor hun havde en stand som Forlaget Andersen & Vig, men til Fan-
tasyfestivalen 2016 får I også mulighed for at høre hende fortælle om hendes fantasyserie Næslandet, hvor fjerde bind 
udkommer til næste år. Eva vil også fortælle om sin helt nye gennemillustrerede fantasyserie, Brødre af Blodet, som 
udkommer på dansk og engelsk samtidig lige før festivalen. 

På forlagets stand vil der være mulighed for at møde seriens to hovedrolleindehavere, Bjarke og Laust, som har lagt 
navne, udseende og ideer til fortællingen. 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.

Pernille Eybye debuterede i 2004 med børnebogen Kristines hjerte. Hun lever og ånder for bøger, da hun arbejder som 
bibliotekar, skriver i fritiden, og når der er tid, læser hun. Siden hendes første bog har hun skrevet en række bøger for 
børn og unge og er aktuel med vampyrserien Blodets bånd, der afsluttedes i 2015.

For tiden skriver hun på et fantasy-projekt sammen med Carina Evytt. De har hver skrevet en bog i serien og arbejder nu 
på at skrive bind tre, hvor deres hovedpersoner mødes. Pernilles roman handler om den unge mand Taysin og kvinden 
Lill, der sammen må flygte fra deres landsby på grund af heksejægere. I landet Perina forfølges og dræbes hekse og 
troldmænd, og blot det at hjælpe én kan betyde døden. Bogen udkommer til Fantasyfestivalen 17.-18.september 2016.
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Lidt om alle forfatterne!
Carina Evytt debuterede i 2006 med gyserromanen Let bytte og har siden skrevet en håndfuld romaner inden for hor-
ror- og fantasygenren. Senest fantasyromanen Den Fredløse der udkom i 2014.

For tiden skriver hun på en fantasyserie med Pernille Eybye. Serien starter med to sideløbende bind, hvor de to forfatte-
re har skrevet hver sin. Carinas handler om en kvindelig klatretyv, der hverves til en lidt speciel opgave. Hun skal stjæle 
et sværd fra en borg, der bevogtes af de berygtede mørke troldmænd, Drakkar. Bogen udkommer til Fantasyfestivalen, 
hvor Carina sammen med Pernille Eybye fortæller om deres fælles skriveprojekt. 

Jeanette Hedengran er 32 år og debuterede i 2015 med første bind i Mørkets søn-serien gennem forlaget Ulven og 
Uglen. Serien er på i alt tre bind.

Jeanette har skrevet historier siden hun var 13-14 år gammel, men det var først, da hun mødte sin medforfatter Tina 
Sanddahl i 2010, at drømmen om at blive forfatter rigtig greb om sig. De begyndte at skrive historier sammen, på trods 
af at de bor i hver deres ende af Danmark og kun meget sjældent ses. De arbejder super godt sammen og har megen 
støtte i at skrive historierne sammen. Det er uden tvivl et samarbejde, som de vil fortsætte med, for de har mange flere 
historier i ærmet.

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 efterfølgeren, Dansende røde bjørne, udkom i 2015. Af fantasybøger kan blandt andet nævnes Dy-
stopia og serien Krøniker fra Kvæhl. Ud over bøger har han også skrevet filmmanuskripter til flere ungdomsfilm, blandt 
andet filmatiseringer af hans bøger.

Vi glæder os til at byde Dennis velkommen til en snak om fantasy og bøger, og mon ikke også han kan lokkes til at 
signere en bog eller to?

Sidsel Sander Mittet er 29 år og debuterede i 2015 med trilogien Morika hos Forlaget Facet, der består af Rent blod, 
Vildhunden og panteren samt Blodets bånd som udkom i december 2015. Sidsel Sander Mittet er cand.mag. i dansk og 
har studeret Kønsstudier ved Bergen Universitet.

Sidsel er også ildgøgler i familiegruppen Ildfolket, der blandt andet er kendt fra Barda-træf. Herudover underviser hun 
på HF og VUC Fyn, hvor hun blandt andet står for en Forfattertalentskole. Hun er også skribent ved Litteratursiden.dk, 
hvor hun arbejder med analyser af nyere værker og introduktioner til klassiske forfattere.
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Lidt om alle forfatterne!
Tina Sanddahl debuterede i 2015 med første bind af fantasytrilogien Mørkets søn, som hun har skrevet sammen med 
Jeanette Hedengran. Mørkets søn er udgivet på forlaget Ulven & Uglen, og andet bind i serien udkommer juni 2016.

Tina er født i 1984 og uddannet social- og sundhedshjælper. Hun er bosat i Thy sammen med sin mand og deres søn. 
Fritiden bruger hun på at læse og skrive. Hun tabte sit hjerte til fantasygenren, da hun var barn, og har skrevet mange 
små fantasyhistorier igennem barne- og teenage-årene. I 2010 begyndte hun at skrive sammen med Jeanette He-
dengran, og det resulterede i tilblivelsen af Mørkets søn. De har et rigtig godt samarbejde, på trods af den geografiske 
afstand, og har planer om at fortsætte med at skrive bøger sammen i mange år endnu.

 

GODE TILBUD OG STORT 
UDVALG AF ENGELSKE 
OG DANSKE TITLER FØLG OS PÅ

FACEBOOK ESBJERG

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 i dag 
arbejder hun i Digitaliseringsstyrelsen, når hun altså ikke skriver. Ravnenes hvisken er hendes debut som fantasyforfat-
ter. Bogen udkommer i juni 2016.
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Boder og aktiviteter

Markedspladsen 
Giv dig tid til store oplevelser på Markedspladsen. Så store, at vi har rykket dem udenfor!

Røg og damp
KFUM-spejderne inviterer til sjove spil og sysler. 
Du kan også lave noget lækkert på deres bål.

Lav selv fantasy
Besøg vores aktivitetstelte, og lav for eksempel tryllestave og kapper. 

Kamparena
Prøv de sejeste våben i rollespillernes kamparena. 

Smeden
Ildsmeden er en landbysmed i traditionel forstand, med alle de kund-
skaber dette fag kræver. 

Ugler fra Ugleriget
Oplev skønne og tamme ugler. Måske har 
de været med i en fantasyfortælling? 

Coetus Runa
En verden af sten med magi og mystik, som du kan se, høre om og 
købe.  Her kan du også købe smagfulde pandekager med fyld.
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 Drop in rollespil: Eventyrernes Laug 
Der er fortalt vidt og bredt, at vil man være en ægte eventyrer, så bør 
man tage eventyrprøven hos Eventyrernes Laug. Netop på Fantasyfe-
stivalens Markedsplads er det muligt for vordende eventyrere at gå 
igennem det, der skal til.

Alle kan være med. 

Festivalens børnebillet giver adgang til drop in rolle-
spillet.

Arrangeret af spilforeningen Lords Assembly 

Mad på Markedspladsen
Køb mad i en af markedspladsens madboder.

Amfiscenen
Byder på fladbrød med braiseret middelaldersvin, roer og hvid-
kålsråkost samt mulighed for køb af drikkevarer.

Røg og damp 
Serverer eventyrgryde, som består af minestronesuppe med 
brød.

Coetus Runa
Byder på pandekager med lækkert fyld.

Lords Assembly – Dragehulen
Lords Assembly er flyttet ind i Dragehulen – 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
• Fremvisningskamp af et lidt større slag imellem nogle af 

foreningens medlemmer

Rollespil – helt tæt på
Bliv vidne til et ægte rollespil. Oplev frygtløse kri-
gere, listige plattenslagere, talentfulde strateger og 
andet godtfolk. Når rollespilsforeningen Ripen afvikler deres rollespil 
omkring Markedspladsen.
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ÅRETS STORE, NYE 

FANTASY-TRILOGI
- med rødder i nordisk mytologi- med rødder i nordisk mytologi- med rødder i nordisk mytologi

Forestil dig at mangle noget, alle andre har. 
Noget, som beviser, at du hører til i denne

verden, noget så vigtigt, at uden det, 
er du ikke andet end: 

En pest, en myte 
- et menneske

#ravneringene

Udkommer 12. oktober 2016 Udkommer foråret 2017
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Speakers’ Corner 
Kooooom allesaaaaammen og hør!

I Speakers’ Corner kan du møde nye og garvede forfattere.  
Forfatterne udstiller, sælger og fortæller om deres bøger. 
Oplæggene varer 10-15 min., og forfatterne bestemmer 
selv, hvornår de vil fortælle, så hold øje med den ophængte 
plan i Speakers’ Corner.

Mød blandt andet Jacob Kokkedal, Boris Hansen, Christina 
Ramskov, Haidi Wigger Klaris, Mie Hald, Isa Lemvigh Clau-
sen, Helge Kastrup, Jette Kjær Petersen, Ida Ahrensbach, 
Martin Willer og mange flere.

Du finder Speakers’ Corner lige ved siden af Riddersalen. 

Fantasybøger der fanger

www.mellemgaard.dk



 

     'BRØDRE AF BLODET' UDKOMMER SOMMEREN 2016
MØD FORTÆLLINGENS TO HOVEDROLLEINDEHAVERE, LAUST OG BJARKE
PÅ FORLAGETS STAND
FORLAGET ANDERSEN & VIG

MØD  EVA  EGESKJOLD
MØD  EVA  EGESKJOLD
MØD  EVA  EGESKJOLD
MØD  EVA  EGESKJOLD

MØD EVA EGESKJOLD
FORFATTER TIL 'NÆSLANDET' OG 'BRØDRE AF BLODET'.

FØLG FORFATTEREN PÅ FACEBOOK ELLER PÅ WWW.EVAEGESKJOLD.DK

MØD EVA EGESKJOLD
FORFATTER TIL 'NÆSLANDET' OG 'BRØDRE AF BLODET'.

BRØDRE AF BLODET' UDKOMMER SOMMEREN 2016
MØD FORTÆLLINGENS TO HOVEDROLLEINDEHAVERE, LAUST OG BJARKE
PÅ FORLAGETS STAND

BRØDRE AF BLODET' UDKOMMER SOMMEREN 2016
MØD FORTÆLLINGENS TO HOVEDROLLEINDEHAVERE, LAUST OG BJARKE
PÅ FORLAGETS STAND

FORLAGET ANDERSEN & VIG

     'BRØDRE AF BLODET' UDKOMMER SOMMEREN 2016
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Derfor skylder vi som hovedarrangører en stor tak til: 
Lords Assembly, Ripen, DragonsLair, Tellerup, Produktionsskolen, 
KFUM-spejderne, Ungdommens Røde Kors, Sydvestjyske Museer, 
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Esbjerg 
Conference Hotel og Esbjerg Kommune.

Andersen & Vig – Forlag
Arnold Busck – Boghandler
Bechart – Illustrator
Brændpunkt – Forlag
Calibat – Forlag
DreamLitt – Forlag
DragonsLair – Rollespilsbutik
Esbjerg Kommunes Biblioteker – Bibliotek
Facet – Forlag

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 fri-
villige, der har været med til at forme festivalens indhold og give en 
hjælpende hånd, hvor der var brug for den.

Mellemgaard – Forlag
PH Medier
Ripen – Rollespilsforening
Skriveforlaget – Forlag
Tellerup – Forlag
The South Gate Society – Skriveskole
Ulven og Uglen – Forlag

… samt forfatterne i Speakers’ Corner

Mød os til Fantasyfestivalens messe i Riddersalen:
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Mød	Brændpunkts	forfatter	Mie	Hald	og	hør	
om	hendes	roste	debutroman	”Dødsvalsen”	

	

Download i
App Store og 
Google Play

Esbjerg Live

I app’en EsbjergLive kan du bruge event- 
kalenderen, få overblik over foreninger  
og finde alle de bedste steder både i  
Esbjerg Kommune og i nabokommu-
nerne. 

Bare søg efter ”Esbjerg Live” i App Store  
eller Google Play.

God fornøjelse 

FRITIDS-
APPFIND ALT 

det du ikke vil gå glip af

Tilflytterservice tager godt imod
Alle, der overvejer at flytte til Esbjerg Kommune eller allerede er ankommet, er meget 
velkomne til at kontakte vores Tilflytterservice. 

Du kan følge nyheder på:
Facebook: New in Esbjerg?
Facebook: EsbjergLive
Twitter: New in Esbjerg?

Læs mere her: www.energimetropol.dk 

Her kan du blandt andet få hjælp til: 
• Jobsøgning
• Boligsøgning
• Overblik over fritidsaktiviteter
• Opbyg sociale netværk
• Find faglige netværk
• Find en babysitter
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Fantasyfestivalen afholdes på
Esbjerg Conference Hotel 
Stormgade 200 
6700 Esbjerg

Garderobe på eget ansvar 
Der er gode parkeringsmuligheder

Transport 
Esbjerg Conference Hotel ligger 2,5 km fra 
Esbjerg Banegård. 

Bus 
Linie 2 kører fra banegården mod Sønderris/
Tarphagevej. Stå af ved Spangsbjerg Kirkevej  
v. Niels Borhs vej (tæt på tanskstation/7eleven).  
Se afgangstider på sydtrafik.dk.

Taxa 
Esbjerg Taxa 7514 4500

Billetter

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

Billetter til festivalen: 
Dagsbillet – 100 kr.  
Todagesbillet – 125 kr.  
Børnebillet, dagsbillet inkl. 3 aktivitetsklip – 50 kr. 
Børnebillet, todagesbillet inkl. 3 aktivitetsklip – 75 kr. 
Børnebilletter gælder for børn fra og med 5 år og til 
og med 12 år. Børn under 5 år gratis.

Billetter til Trudi Canavan-foredrag koster 50 kr. og 
skal købes separat. Billetten kan kun bruges sammen 
med billet til festivalen.

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

Evt. kontakt til festivalen 
fantasyfestival@esbjergkommune.dk

Ret til ændringer forbeholdes
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