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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 8 år og til og med 14 år. Børn under 8 år gratis.

Billetter til foredragene med Peter V. Brett, Julie Kagawa og Jakob Stegelmann, 
samt foredraget med Kenneth Bøgh Andersen og Benni Bødker, 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
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Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen byder velkommen til Fantasy-
festival 2019

I år er det femte gang, at vi i Esbjerg Kommune slår dørene op til en weekend i fantasiens tegn. Det 
er en slags minijubilæum, og vi er stolte af, at det magiske univers har fundet fodfæste her hos os. 

Gennem årene er Fantasyfestivalen vokset, og vi er blevet klogere, modigere og mere fantasifulde. 
Meget passende er det egenskaber, som vi kender fra fantasygenren, og dem har vi selvfølgelig 
bygget udviklingen af festivalen på. 

Fantasyfestivalens grundsten og kvalitetsstempel er litteraturen. Hvert år er det lykkedes os at 
hente store forfatternavne fra ind- og udland, og de er trækplaster for gæster fra hele Danmark. Til 
festivalen får oplevelsen en ekstra dimension i det forunderlige univers, som giver litteraturen liv.

Fantasyfestivalen bliver skabt i et tæt samarbejde med alle deltagerne. De ved, hvad der rører sig, 
og derfor er de uundværlige på holdet, der udstikker retningen for festivalen. Sammen sætter vi 
barren højt, så vores festival har en kvalitet, der giver genlyd og er med til at udvikle genren.

Energi til det gode liv og oplevelser i kulturen er i højsædet i Esbjerg, og nysgerrigheden efter at 
udforske nyt land driver byen fremad. Derfor trives Fantasyfestivalen her hos os, og vi glæder os 
over, at eventyret nu i sit femte år strækker sig langt ud over kommunens og faktisk også Dan-
marks grænser.

God fornøjelse med Fantasyfestival 2019

Forfatter Malene Sølvsten: Fantasy er billeder på de udfordringer, mennesker møder i livet

Er fantasy kun romantik og eventyr, og fortjener genren rygtet urealistisk? Eller er den spækket 
med advarsler, ideer til en bedre verden og fortællinger om, hvordan mennesker er? 

Jeg mener, at fantasyfortællinger handler om menneskers gerninger og følelser. Hvordan agerer vi, 
når vi er almægtige eller magtesløse? Når vi er forelskede, eller når vores kære, og det vi tror på, er 
truet? Jeg er sikker på, at vi reagerer ens, uanset hvornår og i hvilken verden vi placeres. 

Fantasy er billeder på de udfordringer, mennesker møder, og forfattere kan behandle svære emner 
på en anden måde end ved gængs realisme. Det er tankevækkende, inspirerende og frem for alt 
spændende - for alting er bare federe med magi!

En drage kan være et masseødelæggelsesvåben, White Walkers er et eksperiment, der gik galt. Vol-
demort er en storhedsvanvittig diktator, og musen Reepicheep er den klassiske opdagelsesrejsen-
de. Bella Swan er lidt deprimeret, Sookie Stackhouse vampyrernes medmisbruger, og Clary 
og Jace tumler med tabuiseret kærlighed. Temaerne er universelle.

De historier vi elsker, handler om mennesker, som får venner og fjen-
der, begår fejl og finder deres egen vej. Det gælder i den virkelige 
verden og i vores egne liv, så derfor skriver og læser vi også om det. 

God Fantasyfestival
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Jakob Stegelmann
Siden 1989 har tv-programmet Troldspejlet været på 
skærmen med nyt og gammelt fra fantasiens ver-
den – til stor glæde for børn og barnlige sjæle. Med 
Jakob Stegelmann som tovholder har seerne kunnet 
fordybe sig i computerspillenes, filmenes og hele 
fantasygenrens verden, og nu kan det traditionsrige 
program opleves på en helt ny måde. Nu gæster Ja-
kob Stegelmann Fantasyfestivalen, hvor du har mu-
lighed for at opleve ham på helt tæt hold, hvor han 
vil tage publikum med på en rejse i fantasy-genrens 
uendelige universer – på film, i tegneserier, bøger og 
i computerspil. Kom og få et unikt indblik i genrens 
fantastiske universer og oplev anderledes og friske 
alternativer til den daglige trummerum.

Bemærk: Kræver aktivitets- 
armbånd samt pladsreservation. 
Købes på fantasyfestival.dk 
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Peter V. Brett
Peter V. Brett er en af årets Guests of Honour.

Peter er en amerikansk fantasyforfatter, og for-
fatter til den populære bestseller-fantasyserie 
The Demon Cycle (på dansk Dæmoncyklussen), 
som er solgt i mere end 2,5 millioner eksem-
plarer og oversat til ikke mindre end 25 sprog.   
Serien består af fem bind, hvoraf de første tre, 
Den tatoverede mand, Ørkenspyddet og Krigen 
i dagslyset, er oversat ved forlaget DreamLitt. 
Derudover har Peter skrevet en række noveller 
fra seriens verden og en graphic novel kaldet 
Red Sonja: Unchained. 

Bemærk: Kræver aktivitets- 
armbånd samt pladsreservation. 
Købes på fantasyfestival.dk 
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Julie Kagawa
Julie Kagawa er en af årets Guests of Honour.

Julie er en amerikansk fantasyforfatter, og forfatter 
til bestseller-serierne The Iron Fey, Blood of Eden, 
The Talon Saga og Shadow of the Fox. Både Iron Fey 
sagaen og Sagaen om Talon er oversat til dansk ved 
HarperCollins Nordic, og Shadow of the Fox skulle 
efter planen udkomme på dansk i starten af 2020. 
Julie Kagawa er født i Sacramento, Californien. Hun 
har været både boghandler og dyretræner, og elsker 
at læse, male, at være i sin have, og at træne kamp-
sport. Hun bor i North Carolina med sin mand og 
adskillige kæledyr.  

Bemærk: Kræver aktivitets- 
armbånd samt pladsreservation. 
Købes på fantasyfestival.dk 
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GRIMM, grummere, grummest
Nogle historier er så modbydelige, at de næsten ikke bør 
fortælles…

Men det gør Kenneth Bøgh Andersen og Benni Bødker allige-
vel. Sammen har de i GRIMM genfortalt en række af de mest 
barske og uhyggelige eventyr, så de bestemt ikke kun er for 
børn.  Interviewer Gitte Højmark Pedersen vil udfritte dem 
om, hvorfor brødrene Grimm gjorde dem mere stuerene.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd samt pladsreservation. 
Købes på fantasyfestival.dk

Malene Sølvsten
I samtale med Eva Lucia 

Interviewet vil handle om Ravnenes hvisken-trilogien og om 
Malenes kommende bog, Livets blod. Malene kommer fra et 
liv som økonom og embedskvinde, så springet til fantasyfor-
fatter var en stor omvæltning. I samtalen fortæller Malene 
om tilblivelsen af bøgerne og skiftet til forfatterlivet. Hun for-
tæller også om den kommende bog, Livets blod, der handler 
apotekeren og lægen Elias Eriksen. Elias er en mystisk og ret 
så lækker bifigur fra Ravnenes hvisken-universet. I Livets blod 
fortælles historien om, hvordan han blev en 400årig manipu-
lator, der ikke skyer nogen midler for at opnå sine mål.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Om at skrive
Spørgetime v. Mette Finderup

Synes du, dine ideer er ca. ligeså gode som tre uger gammel 
mælk? Bruger du din kostbare skrivetid på at læse på bt.dk i 
stedet for at skrive? Har du efterladt din heltinde siddende 
sur på en sten i skoven og aner ikke, hvad du skal gøre for at få 
hende videre? Forfatteren Mette Finderup har skrevet over 70 
bøger, især for børn, unge og fantasyglade voksne. Ved dette 
arrangement deler hun ud af sine egne erfaringer, og der er 
god tid til samtale, så alle der går rundt med en uforløst for-
fatter i maven kan få lov at spørge om alt det, der er uoversku-
eligt og svært. Mette lover at svare på det hele … hvis hun kan. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Lene Dybdahl
Sådan skriver du en episk fantasyserie

Fantasyforfatter Lene Dybdahl fortæller, hvordan man skaber 
en episk fantasyserie. Undervejs får du svar på disse spørgs-
mål: Hvordan udvikler man en karakter over flere bind? Hvor-
dan fastholder man spændingen bog efter bog? Hvordan 
bindes sløjfe på bifigurer og subplots? Lene Dybdahl er aktuel 
med Ildstorm, som er tredje og sidste bind i serien Ovanien-
profetierne. Kom og hør, hvordan den blev til og hvilke overve-
jelser, der ligger bag.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

11



ovanienprofetierne afsluttes i

Hæsblæsende, neglebidende, 
morsom... veldrejet på alle 

leder
- Politiken 

 
Fantastisk hårdtslående og 

autentisk fantasy!
- Trolderier 

 
Har virkelig det hele 
- Bookish Love Affair 

 

Kære læser, 
Skys verden, Ovanerriget har været min sandkasse, 
hvor fantasien har fået frit spil. Mit ønske om at 
skabe en verden du ikke vil hjem fra. Mange flere 
verdener venter derude. Måske er det dig der skaber 
den næste? Det begynder med en idé - et sandkorn i 
din sandkasse.   

Vi ses til Fantasyfestival,

UDKOMMER PÅ FANTASYFESTIVAL

&

I stormen af ild skal 
prøven stå.

Vil kærlighed sejre eller 
riget forgå? 

På Stormenborg drøm-
mer Skyriel sig langt 

væk. 

 Hun er frustreret over
at alle vil bestemme hvad 

hun skal.
 

Hvad vil Skyriel selv?

  Rejsen gennem
Ovanerrigets mørkeste 
afkroge byder på uhum-
ske fangehuller, kulsor-
te krypter og en storm 

af ild. 

men også mødet med 
kærligheden i jagten på 

Den Tredje Profeti.
 

Læs den hæsblæsende 
afslutning på  

Ovanienprofetierne.

&
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Sidsel Sander Mittet
Fortæller om Bjergtaget

I Sidsel Sander Mittets nyeste roman ”Bjergtaget 1 - Og de blev lok-
ket” mødes to verdener, nemlig elvernes middelalderlige verden og 
Odense anno 2018. 

Sidsel Sander Mittet vil bl.a. komme ind på, hvordan det er at be-
væge sig over i et mere voksent univers samt behovet for at skrive 
fantasy, der viser andre måder at have en seksualitet på.

Endvidere vil hun tale om udfordringen ved at blande middelalder-
lige tankemønstre med nutidens normer, samt hvorfor hun mener, 
det er interessant at vise elverfiguren fra flere forskellige vinkler. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Folkeviser – det første fantasy?
Sidsel Sander Mittet om Folkeviserne

Mange tror, folkeviser er kedelige, men faktisk kan de opfattes som 
noget af det første fantasylitteratur – ovenikøbet dark fantasy, 
idet det overnaturlige konsekvent fremstilles som uhyggeligt og 
kobles med menneskets drifter. Det er i folkeviserne, man finder 
de første dansksprogede skriftlige vidnesbyrd om alt fra dværge 
og nøkker til mennesker i fugleham  og elverpiger. Dette gør dem 
oplagte som inspiration for en fantasyforfatter. I sit foredrag vil 
Sidsel Sander Mittet tage jer med ind i folkevisernes fantastiske 
univers og fortælle om, hvordan hun har brugt folkeviserne som 
både inspiration til og element i moderne fantasy. Sidsel Sander 
Mittet har tidligere skrevet trilogierne ”Morika” og ”Krøniken om 
Morika” og har i foråret udgivet første bind ”Og de blev lokket” i 
trilogien ”Bjergtaget”, der sammenbinder folkevisernes elvere med 
vores moderne verden.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Fantasyquiz v. Boris Hansen
Hvor mange dværge rejser Bilbo sammen med i ”Hobbitten”? 
Hvilken skuespiller spillede Edward Cullen i Twilight-filmene? 
Hvem slog Ned Stark ihjel?

Den årlige fantasy-quiz er altid et af festivalens mest besøgte ar-
rangementer, og mange går grædende derfra hver gang. For der er 
ingen nåde, når Boris Hansen byder op til en time med dyst i masser 
af fantasy, en god portion sci-fi og en lille smule 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 3 personer per hold.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Digte og moselig
Hvad kan ildelugtende moselig og de islandske Eddadigte sam-
men bruges til?

Kom og hør arkæolog, forfatter og museumsinspektør Jeanette  
Varberg og fantasyforfatter Malene Sølvsten i en samtale om bru-
gen af historiske kilder. Jeanette Varberg har skrevet flere histo-
riske bøger, og hun er ofte i medierne med historiske vinkler på 
nutidige emner. Malene Sølvsten gør brug af bl.a. Eddadigtene og 
arkæologiske fund, og hun perspektiverer historiske begivenheder 
både til nutiden og til magisk realisme.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Mød os på
Turbines stand 

og få masser 
af Gode tilbud 

og rabatter

Fantastiske
fra Turbine
bøger

Bind 3 er 
på vej!

16



Mød os på
Turbines stand 

og få masser 
af Gode tilbud 

og rabatter

Fantastiske
fra Turbine
bøger

Bind 3 er 
på vej!

17



På virkelighedsflugt med  
The Boy Who Lived
Når Harry Potter-generationen vokser op og skriver fantasy

Harry Potter-universet revolutionerede ikke bare fantasy-
genren, det fik også en hel generation af unge til at længes 
efter optagelsesbrevet fra Hogwarts. J.K. Rowlings histori-
er var fængende, universopbygningen exceptionel – og den 
tilbød en hel generation af unge en kærkommen virkelighedsflugt. 
Vi vil med vores panel af ivrige Harry Potter-fans og forfattere; Julie 
Midtgaard, Katrine Skovgaard og Trine V. Ipsen, diskutere hvordan 
stigende krav og perfektionisme har medvirket til fantasygenrens 
popularitet. Hvad gjorde Harry, Ron og Hermione for en hel genera-
tion af unge, og hvordan påvirkede de fantasylitteraturen fremover 
– for læsere og forfatterne selv?

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Krigeren kommer! 
Hvorfor er vi så fascinerede? 

Krigerrollen er genstand for evig fascination for alle aldersgrupper. 
Vi ser hende/ham fremstillet i både fantasy, historisk kontekst og 
moderne realisme. Hvorfor er vi så fascinerede af krigeren? Hvad 
er det den rolle kan gøre? Hvordan ser vi den brugt i fantasylitte-
raturen? Vi har bedt Jacob Kokkedal og Thorkild Skov kaste sig over 
emnet. Begge har beskæftiget sig med krigeren i deres bøger og 
Thorkild er desuden vikingekæmper og reenactor. Jacob er med til 
at drive en karateklub i sin fritid. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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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 andre 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.  

Find os på Facebook, YouTube og Twitch.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Bordrollespil
Drømmer du 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 fantastiske 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 esbu.dk 

Find os lige ved siden af Alkymistens tårnværelse.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Summoner, Magic… 
og andre nørdede kortspil

Kender du de der samlekortspil, hvor man kaster store monstre i 
ansigtet på hinanden? De er ret sjove ikke? Men hvad hvis de mon-
stre man spillede, nu kom efter en i virkeligheden? Så er det ikke så 
sjovt mere, vel? Og det sker for Pelle.

Kom og hør Kristoffer J. Andersen fortælle om sin nye bog Hidkalde-
ren, hvor Pelles samlekort pludselig bliver levende og kommer efter 
ham. Hør samtidig Henrik Bloch fra Lords Assembly fortælle om de 
kortspil, der har inspireret bogen. For alle der interesserer sig for 
samlekort - eller godt vil vide hvad det er - eller bare holder af en 
god historie! Bagefter kan du tæve forfatteren i Magic the Gather-
ing. Han er ret skidt til det, og måske kan du vinde en bog! :-)

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Malou Alstrøm
Styret af en usynlig fjende

I 2019 udkom Malou Alstrøm med sit fantasy sortelverværk ”Ante-
bellum - før daggry”, som håndterer store følelser og tunge emner, 
som incest, voldtægt, forræderi og tunge familiehemmeligheder, 
som går ud i grenene af 4 generationers døtre. Bogen fortæller om 
sortelvermatriak slægten Seréz fra underverdenen, baseret på vir-
kelig hændelser fra et liverollespil. Alle tre generationer af kvinder 
er udspillet af forfatteren selv. ”Antebellum” rummer aspekter af 
tabu og hårdt ramte skæbner - alt sammen styret af en usynlig 
fjende.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Mads Schack-Lindhardt
Om skriveproces, dovenskab og (mangel på) planlægning

Oplev Mads Schack-Lindhardt fortælle om, hvorfor det tog 20 år 
at få udgivet den første bog. Hvorfor han foretrækker den gamle 
form for fantasy frem for nutidens. Hvordan alle hans fremtidige 
bøger altid vil hænge sammen. Om Stjernekrønikerne og hvilken 
rolle Tusmørkets Søn har i serien. Om skriveproces, dovenskab og 
(mangel på) planlægning.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Når prinsessen redder sig selv
Kvindelige helte i fantasy

Ligestilling og kønsroller er i dag et ivrigt diskuteret – og vigtigt 
– emne, også i litteraturen. Det er heldigvis længe siden, at kvin-
dens rolle i fantasygenren var at være i nød med det ene formål at 
blive frelst af helten. Flere og flere kick-ass kvindelige helte dukker 
op. Men hvad tilfører kvinderne historierne? Hvordan skal kvinde-
lige helte opføre sig, og hvad sker der, når der i fantasygenren le-
ges med forskellige dynamikker inden for køn og kønsroller? Hvad 
betyder det, når størstedelen af titelrollerne pludselig besættes af 
kvinder, og hvordan navigerer forfatterne i den opstilling uden at 
blive mandefjendske? Det skal vi diskutere med fantasyforfatterne 
Henriette Hesselholdt, Julie Midtgaard og Line Wenzel. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

”Der er for meget teenage- 
kærlighedstrekantsdrama”
Panelsniksnak – et par sandheder på bordet

Fylder Young adult for meget på fantasyscenen? Hvordan er for-
fatternes forhold indenfor fantasygenren? Bliver genren stadig 
set som underlødig? Alle disse spørgsmål og meget mere vil Silja 
Okking styre panelet igennem med hård hånd. Vi har samlet fire 
forfattere med masser af holdninger til fantasy og det der ligger 
omkring. Panelet er: Julie M. Day, Katja L. Berger, Kristoffer J. Ander-
sen, Jacob Kokkedal. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Virelai
Danmarks middelalder og rollespils-band

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.

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

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

Fantasybøger fra

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

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

www.mellemgaard.dk

fantasyfestival_2019.indd   1 15/04/2019   10.01
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Klingbjerg – Forlag
Mellemgaard – Forlag
Mette Finderup – Forfatter
Mythodea Denmark – Rollespilsforening 
Playmore – Spilbutik
Pursuit of Magic – Forlag
Scandinavian Costume Fangroup – Forening
Silhuet – Forlag
Skriveforlaget / EgoLibris – Forlag
Straarup & Co. – Forlag
Superlux – Forlag
Tellerup – Forlag
The Fantasy Fellowship – Læsekreds
The South Gate Society – Skriveskole
Turbine – Forlag
Ulven og Uglen – Forlag
Warcrafters – Forening

Med flere. 

501st Legion Danish Garrison – Forening
Arnold Busck – Boghandler
Calibat – Forlag
Carlsen – Forlag
CarlsenPuls – Forlag
Den Grønne Drage – Forlag
DreamLitt – Forlag
Ereolen – Hjemmeside 
Esbjerg Kunstmuseum – Museum
Facet – Forlag
Fantask – Boghandler
Faraos Cigarer – Rollespils- og tegneserie-
butik
Forlaget Evig – Forlag
Forlaget Forår – Forlag
Forlaget Klippe – Forlag
Forlaget Lindbo – Forlag
H. Harksen Productions – Forlag
Heroes of the Hearth – Forening
Ina Hjorth Nilsson – Udstiller

Mød os til Fantasyfestivalens messe i Riddersalen:
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Program – lørdag 14. september 2019  Kl. 10:00 - 18:00

Tid Foredrag/Aktivitet Sted Side

10.30-10.45 Åbningstale Riddersalen

11.15-11.45 GoT-Mashup! Våbenkammeret 29

11.30-12.00 Malene Sølvsten Gildesalen, Den  
Dansende Dværg

10

11.30-13.00 Jakob Stegelmann Alkymistens  
Tårnværelse

6

12.00-12.30 Summoner og Magic Merlins Bibliotek 20

12.00-12.30 Tobias Stenbæk Bro Våbenkammeret 29

12.00-12.30 Gøgleroptræden Vaga-
bondus

Markedspladsen 41

12.30-13.00 Malou Alstrøm Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

21

12.45-13.45 Virkelighedens  
Game of Thrones II

Merlins Bibliotek 28

12.45-13.45 Spil m. Kristoffer J. 
Andersen

Dragehulen 20

13.00-13.30 På virkelighedsflugt 
The Boy Who Lived

Våbenkammeret 18

13.00-13.30 Bogrelease Christian 
Engkilde

Silhuets stand

13.00-13.45 Det er sikkert bare lige 
googlet…

Gildesalen, Den  
Dansende Dværg

49

13.30-14.30 Julie Kagawa Alkymistens  
Tårnværelse

8

13.30-14.00 Bogrelease  
Tobias Stenbæk Bro

Turbines stand

14.00-14.30 Krigeren kommer! Gildesalen, Den  
Dansende Dværg

18

14.00-15.00 #Filmsnak Merlins Bibliotek 29

14.00-14.30 Bogrelease  
Kristoffer J. Andersen

Tellerups stand

14.30-15.00 Mads Schack- 
Lindhardt

Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

21

Hele dagen Sted Side

Brætrollespil mm. v. Lords Assembly Dragehulen 33

Bordrollespil v. Esbjerg Ungdomsskole Balkonen 19

Heroes af the Hearth Riddersalen 19

Eventyrernes Laug Markedspladsen 46

Virelai Både inde og ude 23

Skjaldene Både inde og ude 51

Tid Signering Sted

13.00-13.30 Tobias Stenbæk Bro Dommedagsbjerget

14.30-15.00 Kristoffer J. Andersen Dommedagsbjerget

15.00.15.30 Lene Dybdahl Dommedagsbjerget

15.30-16.00 Mads Schack-Lindhardt Dommedagsbjerget

16.00-18.00 Julie Kagawa og Peter V. Brett Alkymistens  
Tårnværelse

16.15-16.45 Sidsel Sander Mittet Dommedagsbjerget

14.30-15.00 Bogrelease,  
Lene Dybdahl

Tellerups stand

15.00-16.00 Peter V. Brett Alkymistens  
Tårnværelse

7

15.00-15.30 Digte og moselig Våbenkammeret 15

15.00-15.30 Gøgleroptræden Vaga-
bondus

Markedspladsen 41

15.15-15.45 Sidsel Sander Mittet Merlins Bibliotek 14

15.15-15.45 Gry Kappel Jensen Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

44

16.30-17.00 Claire Eliza Bartlett Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

49

17.00-17.30 Lene Dybdahl Våbenkammeret 11

17.00-18.00 Har du en mening  
om GoT?

Gildesalen, Den  
Dansende Dværg

28

Tid Foredrag/Aktivitet Sted Side
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Program – søndag 15. september 2019 Kl. 10:00 - 16:00

Der tages forbehold for ændringer.

Tid Foredrag/Aktivitet Sted Side

10.30-11.30 Bogrelease  
Line Wenzel, Julie 
Midtgaard, Henriette 
Hesselholdt

Tellerups stand

10.45-11.45 Der er for meget 
teenagekærligheds-
trekantsdrama 

Merlins bibliotek 22

11.00-11.30 Cthulhu, Azathoth, 
Arkham,  
Necronomicon…

Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

36

11.00-11.45 Om at skrive Våbenkammeret 11

11.00-12.00 Peter V. Brett Alkymistens  
Tårnværelse

7

11.30-12.00 Bogrelease  
Bettina Liane & 
Nathali Liane

Turbines stand

12.00-12.30 Katja Berger Våbenkammeret 32

12.00-13.00 Sådan var det ikke  
i bogen!

Gildesalen, Den  
Dansende Dværg

29

12.00-12.30 Rollespillet Ær Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

47

12.00-12.30 Kat Lassen Merlins bibliotek 36

12.00-12.30 Gøgleroptræden 
Vagabondus

Markedspladsen 41

12.30-13.30 Julie Kagawa Alkymistens  
Tårnværelse

8

12.45-13.15 Fantasy vs  
Middelalder

Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

51

13.15-14.00 Hvordan gør man 
GoT til et brætspil?

Våbenkammeret 29

13.15-13.45 Dark side of fantasy Merlins bibliotek 29

13.30-14.15 GRIMM, grummere, 
grummest

Gildesalen, Den  
Dansende Dværg

10

Hele dagen Sted Side

Brætrollespil mm. v. Lords Assembly Dragehulen 33

Bordrollespil v. Esbjerg Ungdomsskole Balkonen 19

Heroes af the Hearth Riddersalen 19

Eventyrernes Laug Markedspladsen 46

Virelai Både inde og ude 23

Skjaldene Både inde og ude 51

13.30-14.00 LitRPG, GameLit  
hvaffor noget?

Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

32

14.00-15.00 #Filmsnak Merlins bibliotek 29

14.00-14.30 Gøgleroptræden 
Vagabondus

Markedspladsen 41

14.15-14.45 Sissel Moody Mørkekammeret,  
Den Dansende Dværg

33

14.15-14.45 Jacob Kokkedal Våbenkammeret 34

14.30-15.00 Når prinsessen redder 
sig selv 

Gildesalen,  
Den Dansende Dværg

22

15.00-15.30 Folkeviser – det første 
fantasy?

Våbenkammeret 14

15.00-16.00 Fantasyquiz Gildesalen,  
Den Dansende Dværg

15

Tid Signering Sted

12.45-13.15 Katja Berger Dommedagsbjerget

13.30-15.30 Julie Kagawa &  
Peter V. Brett

Alkymistens Tårnværelse

14.30-15.00 Lars Machmüller Dommedagsbjerget

14.45-15.30 Kenneth Bøgh A. &  
Benni Bødker

Dommedagsbjerget

15.30-16.00 Jacob Kokkedal Dommedagsbjerget

Tid Foredrag/Aktivitet Sted Side
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GoT amok
Har du abstinenser efter TV-serien er afsluttet? Vi har samlet en række 
interessante foredrag og paneldiskussioner om temaet GoT, filmatiseringer 
og fantasy i den mørke 

Har du en mening om GoT? 
Så kom af med den her! 

I taler og vi lytter! Fantasyfestivals besøgende er altid gode for en 
mening om fantasy og derfor giver vi jer ordet i denne snik-snak 
om Game of Thrones. Hvad synes du om serien? Bøgerne? Hvor sej 
er Sansa? Vi har spurgt Mikkel Wendelboe himself, om han vil være 
jeres guide i denne hyggelige stund og sparke sniksnakken i gang 
med nogle gode spørgsmål til jer. Her er der spoilers!

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Virkelighedens ”Game of Thrones”
Part II v. Rasmus Wichmann

”Kom med bag om verdens mest populære TV- og bog-serie. Hvor-
dan overtog en såkaldt smal bogserie for nørder pludselig main-
stream? Hvordan lægger tilsyneladende fri fantasi sig tæt op ad 
historiske begivenheder? Hvordan binder historien så forskellige 
TV-serie som Game of Thrones, Outlander og Reign sammen? 
Historiker Rasmus Wichmann fortæller alt om det gamle britiske 
kongehus ”Stuart”, virkelighedens Cersei Lannister, Daenerys Tar-
garyen – og meget mere!”

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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GoT – Mashup!
v. Jeanette Varberg, arkæolog og  
museuminspektør Nationalmuseet

Historiske begivenheder giver Martins fantasyverden detaljer og 
nuancer, som kun realisme kan. Det er et fænomen, som også kal-
des historisk mashup: man sætter historiske begivenheder sam-
men med egne ideer for at skabe dragende(!) historier. 

Det er kendt, at den store konflikt mellem de store huse i Game of 
Thrones er kraftigt inspireret af The Wars of the Roses (1455-1485), 
hvor to store adelshuse kæmpede om magten i England. 

Men har Martin også ladet sig inspirere af dansk historie? Flere 
scener tyder på, at han også kender til flere danske vikingekongers 
skæbne. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Sådan var det ikke i bogen! 
Filmatiseringer og litteraturen

Efter Game of Thrones’ sidste afsnit er kørt hen over skærmen i 
rigtig mange hjem verden over, sidder man tilbage og venter på 
George R.R Martins skrevne udgave af ditto. Spørgsmålet melder 
sig, hvad vil gå mest over i historien? Bøgerne eller filmatiserin-
gen? Hvad ender med at betyde mest for genren? Vi har sammen-
sat et skarpt panel bestående af Boris Hansen, Mads Brynnum, 
Thilde Maj Holgersen og Filmsnak. Gitte Højmark er moderator og 
forsøger at styre panelet sikkert i havn. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

The dark side of fantasy
Jacob Kokkedal og Tobias Stenbæk Bro i samtale

GoT er en dyster fantasyfortælling, der til tider virker så mørk, at alt 
håb er væk. Jacob og Tobias skriver begge romaner indenfor genren 
grimdark fantasy. I denne samtale vil de tale om inspirationskilder 
de kan se GoT er lavet ud fra, blandt andet rollespilskampagner, de 
selv og George R.R Martin har spillet i firserne. Og hvad det er der 
gør deres egne fantasyfortællinger til blandt andet voksenfantasy 
i den mørke ende af genren. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Tobias Stenbæk Bro
Karin Hald interviewer Tobias om den skjulte genre i Danmark

I 2018 udkom Tobias Stenbæk Bro med Væddermændenes Nat, 
der er første bind i voksenfantasy-serien Et varsel om Storm. Bo-
gen, der er blevet til via rollespil, blev af bibliotekerne kåret til en 
af årets bedste fantasyudgivelser, og nu udkommer fortsættelsen, 
Blodets sti. 

Men giver det overhovedet mening at skrive fantastiske fortællin-
ger for voksne i Danmark? Og hvis ja, hvorfor er karakterdreven og 
plotbåret fantasy så ikke større herhjemme, når det hitter så stort 
i udlandet? 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

#Filmsnak
Selvfølgelig har vi en mening om GoT

Folkene bag podcast FilmSnak tager Game of Thrones under kærlig 
behandling, og måske finder du svaret på: Hvad gør jeg nu efter 
det er slut?

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Hvordan gør man A Game of  
Thrones til et brætspil?
Brætspil og fortællinger

Og hvordan kan spil overhovedet fortælle historier? Det taler Mads 
Brynnum og Anders Frost Bertelsen fra podcasten Noget med dra-
ger med forfatter Mette Finderup om. Og de skal også høre, hvilken 
af hendes bøger, hun helst ville se som spil. 

Noget med drager er en podcast om, nåja, ting med drager. Mads 
og Anders har tidligere gennemgået Dragonlance-bøgerne kapitel 
for kapitel og gennemspillet computerspillet Baldurs’s Gate. De er 
nu i gang med hele A Song of Ice and Fire. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Celaena Sardothien, Adarlans 
farligste snigmorder, får efter 

mange års indespærring 
muligheden for at blive kongens 
forkæmper - og vinde sin frihed.

 
Men intet er som det ser ud. 

Calaena bliver hurtigt viklet ind 
i en mystisk konspiration der 
kaster lys på mørke hemme-

ligheder i kongeriget 
... og i hende selv.

& &
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LitRPG, GameLit hvaffor noget?
Den sønderjyske forfatter Lars Machmüller introducerer dig til  
GameLit genren

Det er en verden, der kombinerer det bedste af ordinær fantasy og 
science fiction med level ups, quest notifikationer og andre spil- 
elementer. Få indsigt i, hvad det er der gør, at genren er i eksplosiv 
udvikling verden over, og hvad det hele egentlig går ud på. 

Hernæst byder Lars dig indenfor i sin egen GameLit serie, World of 
Chains, hvor vi følger barden Arcangelo og hans eventyr i en Virtual 
Reality verden. Hør tankerne bag de 2 af 6 planlagte bøger i serien 
og fremtidsdrømmene fra denne indieforfatter.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Katja Berger
Vil du ofre alt, for dét du tror på?

Betyder din tro noget? At afslutte en serie og tale højt om religi-
onsfrihed, tro og død. Forfatter Katja Berger afslutter sin serie ”For-
tællinger fra Døden” med at udgive tredje bind, Dødens engel op 
til festivalen. I foredraget fortæller hun at bruge serien til at kigge 
på de religiøse myter, vi omgiver os med. Gennem en actionfyldt 
og dødbringende rejse i efterlivet bruger hun bogen til at vise, at 
ikke alt er så sort og hvidt, som vi gør det til. Og at vi mennesker i 
høj grad kunne komme længere, hvis vi samarbejdede og så hin-
andens ligheder, frem for kun at kigge på forskelle og fokusere på 
det negative.

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. Du kan opleve:

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

skal blot dukke op! 
• Fantasybrætspil 
• Magic the Gathering – få et testspil i dette populære spil, eller 

medbring dit eget deck til en lille hyggelig spilpause. 

Lords Assembly er Esbjergs forening for rollespil, brætspil, figurspil 
og kortspil… og alskens andet nørderi. Du finder os på Jernbanega-
de 35 1.th. 

Se mere på www.lae.dk. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd

Sissel Moody 
Hvordan Sissel som teenager brugte skrivning 

Hør om fantasytrilogien, Forbandelsen over Laitana, tankerne 
bag bøgerne, og hvordan Sissel som teenager brugte skrivnin-
gen til at redde sig ud af mobning og dårligt selvværd. Da Sissel 
som 19-årig blev indlagt på en psykiatrisk afdeling med vold-
somme psykoser, holdte skrivningen og historierne i Laitana 
hende fast til livet. Så længe hun skrev, var der noget at leve for.

Første bind, Den Magiske Sten, udkom tidligere i år. Andet bind 
i trilogien, Undergrundens Mysterier, udkommer til festivalen. 
Stil dit eget spørgsmål til Sissel. Det bedste spørgsmål vinder 
en bog.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Jacob Kokkedal
Om Den trofaste bror og voksenfantasy

En fortælling om baggrunden for udfærdigelsen af serien Den 
trofaste bror og samt om inspirationskilderne bag serien. Derud-
over et sneak peek til, hvordan seriens bog tre og fire vil adskille 
sig fra de to første bind i serien? Hertil hører to dilemmaer:

• Hvordan man som forfatter skriver til det voksne publikum 
uden samtidigt at støde de læsere, hvis referenceramme er 
Twilight og Harry Potter. 

• Hvordan seriens genre og morale perspektiverer videre ud i til-
værelsen end til lige netop det individuelle identitetsprojekt, 
som YA-fiktionen kan tendere til at dyrke. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

OVERVIRKELIGE  
SELVPORTRÆTTER
Hvem er du?

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 smelte 
sammen med elementer fra billedkunsten og dit personlige favo-
rit-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 voks-
ne.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Tror du på magi?
Tror du på, at der er et andet sted, du er bestemt til at være en del af?
Tror du, at det kun hører til i dine drømme og tanker?

Hvad nu hvis den verden findes?
Hvad nu hvis magien blot venter på dig?
Hvad nu hvis du bare skal tro på det?

Forfatter Sissel Moody tror på magi, og den magi vil hun dele med jer!

Den Magiske Sten er første bind i trilogien Forbandelsen over Laitana. Andet bind 
Undergrundens Mysterier udkommer september 2019.

Forlaget Klippe
Bøger med omtanke for miljø og klima

Mød Sissel Moody, der er forfatteren bag trilogien
Forbandelsen over Laitana. Hun har startet sit eget
forlag for at trykke og sælge bøger mere miljøvenligt.
Hos Forlaget Klippe er bøgerne trykt i Danmark og er
både svanemærket og har ecolabel.

www.sisselmoody.dk
www.forlagetklippe.dk

”En gribende fortælling”
- bøger.org

”Fuld af spænding”
- boghjemmet

”Mange stærke temaer som 
blandt andet mobning, 
venskab og kærlighed”
- Amalies bogverden

”Jeg glæder mig til fortsættelsen”
- Henriettes blog

”Jeg kunne forstå Linea. Hun er den 
stille type, som bare har et helt 

univers, som ingen ved, hun har. Det, 
hun har troet på, går i opfyldelse.”

- booksbycarla

Anmeldelser af Den Magiske Sten
____________________________________________________________________________
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Cthulhu, Azathoth, Arkham, 
Necronomicon… 
Uhyrer og skumle bøger fra hinsides universets fjerneste afkro-
ge og andre dimensioner

Cthulhu Mythos er blevet fast bestanddel af populærkulturen, 
en helt speciel del af de fantastiske genrer. En anti-mytologi 
blev opfundet – og verden har ikke været det samme siden.   
Men hvem var han, manden som opfandt det alt sammen? 
Kom og hør om H. P. Lovecraft (1890-1937) – et specielt menne-
ske med helt unikke idéer. Henrik S. Harksen guider os bag for-
tællingerne og monstrene, mød manden og find ud af, hvorfor 
både hans fiktive univers og hans personlige univers bliver ved 
med at fascinere og inspirere.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Kat Lassen
Hun har altid været halvt nisse … 

Det er det, Kat fortæller børnene, når de spørger, hvor hun får sine 
historier fra. Men hvorfor egentlig, hvis nu en voksen skulle spør-
ge? Fordi Kat mener, at vi voksne bør holde troen på magi i live hos 
barnet. For er troen på det magiske ikke en motivation for troen på 
håb; Julemanden? Kat vil også komme ind på højtlæsningstraditi-
onen, som er på vej ud af mange børns liv. Hun vil præsentere sin 
og Rikke L. Lofts nye bog ’Ellebæt’ 5+, og mon ikke publikum vil få 
en prøve på, hvordan det lyder, når en forfatter, teatertosse og nå 
ja, en halvnisse læser højt.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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”Inkarnati on er intet mindre 
end en genial bog, der lige 

fra første side formår at 
tryllebinde læseren.”

– Nerdy Treats

”Da jeg var færdig med at 
læse den, sad jeg ti lbage 
med en følelse af, at jeg 

aldrig har læst noget 
lignende.”

– Rejsen i litt eraturen

3. del – Helerens håb – udkommer 
i eft eråret 2019 

”Blandt det absolut bedste danske 
fantasy for voksne – nogensinde!”

– Bogblogger.dk 

”Voldsomt underholdende og 
vanedannende serie.”

– Litt eratursiden

”Inkarnati on er intet mindre 
end en genial bog, der lige 

fra første side formår at 
tryllebinde læseren.”

”Da jeg var færdig med at 
læse den, sad jeg ti lbage 
med en følelse af, at jeg 

aldrig har læst noget 

”Inkarnati on er intet mindre 
end en genial bog, der lige 

fra første side formår at 

”Da jeg var færdig med at 
læse den, sad jeg ti lbage 
med en følelse af, at jeg 

Den trofaste bror af Jacob Kokkedal

Til Aretz’ ende af Christi na E. Ebbesen Mestenes af Pernille L. Stenby

FANTASY FOR VOKSNE
Mød forfatterne til Fantasyfestivalen

”Sumpbaronens rejse er 
uden tvivl en milepæl i dansk 
fantasy og en fortælling som 
mange har ventet på. Særligt 

homoseksuelle.”
– Drenge ti l tjeneste

”Mit største problem med 
bogen er, at jeg nu skal vente 

længe på den næste.”
– The Book Type

Ulven og Uglen

 2. del – Under huden – UDE NU
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Fantasyserien der slår Game of Thrones af banen.

Klassisk fantasy om de godes kamp mod de onde.

Et storslået og 
episk fantasyunivers 
i verdensklasse.

Napoleonskrigene hærger 
og koldblodsvæsnerne 

med dem.

Forestil dig, at alle de verdener, der 
nogensinde er skrevet bøger om, eksisterer…
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Fantasyserien der slår Game of Thrones af banen.

Klassisk fantasy om de godes kamp mod de onde.

Et storslået og 
episk fantasyunivers 
i verdensklasse.

Napoleonskrigene hærger 
og koldblodsvæsnerne 

med dem.

Forestil dig, at alle de verdener, der 
nogensinde er skrevet bøger om, eksisterer…

39



Kunstnerhjørnet
Når du besøger Kunstnerhjørnet i Riddersalen, kan du møde alskens 
slags drager og magiske væsner – dog foreviget af vores dygtige kunst-
nere. Du kan blive portrættegnet som din ynglings fantasyfigur. Du 
kan falde over de skønneste smykker, tryllestave, quills,  bogtilbehør og 
meget andet magisk, som du må eje: It’s my precious!
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GoT abstinenser, vild med vikings eller bare fan af fantasy? Så hop 
på kosten, dragen eller bare din cykel og ta’ til dette års Fantasy-
festival.

Igen i år vil markedspladsen være fyldt med alt fra ugler til trold-
mænd og vi garantere, der vil være noget for alle aldre og alle san-
ser.

Se røgen fra bålet og mærk flammernes varme, når du spiser sno-
brød eller prøver den boblende vitaminbombe ”Vikingegryde”.

Mellem aromatiske krydderurter og frisklavede pandekager kan du 
også få sulten stillet, inden du går på jagt efter noget til den søde 
”hug”-tand.

Markedspladsen
Prøv for eksempel Appel Store’s lækre, farverige kandiserede æbler.

Oplev uglernes verden og kom helt tæt på Harry Potters ”tro føl-
gesvend Hedwig”, eller lad dig forskrække, chokere eller forbløffe af 
Maximus Heratikus, også kendt som vagabondus, når han giver sig 
i kast med flammerne til sit ildshow.

Duften af jern vil fylde markedspladsen, når ildsmeden omdan-
ner jern til våben og værktøj, mens småsummen fra markedsfolk, 
hekse og handelsmænd vil lyde om kap med tonerne fra Virelai’s 
musik, hvor man kan opleve både folkedans og middelalderinstru-
menter.

Vi glæder os til at se jer alle, både orkere, riddere, ungmøer og fan-
tasyfans.
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S I L H U E T

Vulkanvinter er første bog 
i PANDORA-serien

Udkommer i forbindelse 

med Fantasyfestivalen

I en nær fremtid har en  
supervulkan udløst vold-
somme klima ændringer 

over hele Jorden og skabt 
en ny verden, hvor kun 
den stærkeste  overlever
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Følg med fra 
fantasyfestivallen på 

Arnold Busck Esbjergs 
Facebookside

Stort udvalg af engelske
 fantasytitler hos Arnold Busck

Gry Kappel Jensen
Nordisk mytologi, magi, mystik og mordgåder

Forfatter Gry Kappel Jensen fortæller om Roser og violer – første 
bind i fantasytrilogien Rosenholm. Kom og lyt med, når forfatteren 
går bag om bøgernes magiske univers, hør mere om seriens ho-
vedpersoner og få en smagsprøve på Forglem mig ej – andet bind i 
serien om eleverne fra den magiske kostskole Rosenholm. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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www.bod.dk

BLIV FANTASY-FORFATTER MED BoD
GØR DIN BOG TIL VIRKELIGHED 

som du selv fastlægger med butiksprisen på 
din bog. Vi sikrer, at din bog er tilgængelig som 
e-bog og trykt bog i de fleste boghandlere, 
netboghandlere og på bibliotekerne. Med BoD 
kan du udgive det, du vil, når du vil.

Har du en fantasy-historie, du gerne vil fortælle?  
Hos os kan du nemt og enkelt gøre din bog til 
virkelighed. Du tager selv hånd om din bog- 
udgivelse, og vi er klar med råd og hjælp på 
hvert trin i processen. Du får udbetalt avance, 
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Er du en rigtig eventyrer? 

Så meld dig ind i Eventyrenes Laug, der mere end nogensinde har 
brug for din hjælp.

Siden oprettelsen har lauget været et sted, hvor unge eventyrer 
mødtes for at løse indviklede gåder, betvinge onde onder med 
magi og kæmpe mod drager og orker. 

Men mørke kræfter ligger som en dunkel skygge over markeds-
pladsen, og vi skal bruge alle gode kræfter for at besejre dem.

Få aktivitetsarmbånd på og find Eventyrernes Laugs hovedsæde 
på markedspladsen for at få din første opgave! 

For at deltage skal du være minimum 8 år eller medbringe en 
voksen.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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Rollespillet Ær
FANTASY VERDENER – Hvordan skaber man sin egen spændende 
verden? 

Christian S. Hersker har skabt sit eget fantasy rollespil. Det begynd-
te med en traditionel Tolkienesque verden, fyldt med elvere, dvær-
ge og orker, som Christian og hans venner kunne udforske sam-
men. Men jo flere år der gik, des mere voksede hans verden, og den 
fik sit eget liv. Langsomt blev det ’normale’ fantasy erstattet med 
noget unikt, noget originalt… og noget som skulle vise sig at bane 
vejen for et helt nyt rollespil, et computerspil og litteratur. Kom for-
bi og hør lidt om hvordan man bygger sin egen fantastiske verden, 
uanset om det er til rollespil, til kreativ udfoldelse, til gaming eller 
til skønlitteratur.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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D. 17. - 19. OKTOBER 2019

ODENSE BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE PRAESENTERER

MAGISKEDAGEODENSE.DK
FACEBOOK.COM/MAGISKEDAGEODENSE

Programmet 
offentliggores 

september 2019
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Claire Eliza Bartlett
The Other Punks

Steampunk er en velkendt del af fantasy, og en genre der var me-
get populær for få år siden. Men der er mange andre ’punk’ genrer 
– dieselpunk, decopunk, og mere – som har få bøger og få fans. 
Forfatter Claire Bartlett snakker om, hvad ’-punk’ er, hvordan en hi-
storie bliver punk, og hvad man kan læse, hvis man gerne vil have 
mere punk i livet. OBS: oplægget foregår på engelsk.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.

Det er sikkert bare lige googlet…
Vi taler om at skrive fantasy

Vi har samlet fire kompetente forfattere for at tale om research 
og skriveproces. For selvom man skriver indenfor fantasygenren 
skal visse ting stadig være helt på plads. Malene Sølvsten, Katja L. 
Berger og Lene Dybdahl er i samtale med Sidsel Sander Mittet om, 
hvordan man researcher både for fakta og inspiration og hvorfor 
det er vigtigt også selvom man skriver fantasy.

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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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.

Den Dansende Dværg har åbent lørdag aften. Der er brætspil og hygge og i 
Mørkekammeret viser vi fantasyfilm.
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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,Alvilda, Carlsen, Esbjerg Kunstmuseum, KFUM- 
spejderne, Esbjerg Ungdomsskole, Tobakken, Huset Esbjerg,  
Esbjerg Kommune og alle de begejstrede frivillige, der betyder  
så meget for festivalen.

Skjaldene Peter Holm Lindgaard og Peter Brun har været en fast 
del af festivalen de sidste par år, og derfor har vi selvfølgelig igen 
inviteret dem til at komme til 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. 

Hør deres stemmer gjalde,  
vore to kære skjalde! 

Middelalder vs Fantasy
De underjordiske!

Har du nogensinde tænkt på, hvor fantasy-forfattere får deres væs-
ner fra?

Jo, det er bare noget de finder på. Men alligevel. Tag elverne; har 
de altid været smukke gode væsner med spidse ører? Eller har de 
en mørkere historie? En, hvor de er ulækre og særdeles ondskabs-
fulde? Hedder alle dværge Flint, har flettet rødt skæg og slås med 
dobbeltbladet kampøkse? Og hvor stammer de egentlig fra, de 
der dværge? Og hvad med enhjørningen? Er de smukke heste af 
ren godhed? Eller er de i virkeligheden ondskabsfulde menneske-
ædende monstre med sylespidse tænder? Hør forfatter Kristoffer J. 
Andersen fortælle om middelalderens overtro vs moderne fantasy. 
Denne gang mod fokus på underjordiske. 

Bemærk: Kræver aktivitetsarmbånd.
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1. sal

Velkommen på

 fantasyfestival.dk
 @fantasyfestivalen
 fantasyfestival

http://fantasyfestival.dk
http://fantasyfestival.dk

