
ÅRETS TEMA: DEN EVENTYRLIGE HAVE

18.-21. august 2022



1. Den eventyrlige have - temaudstilling | Flakhaven

2. Gartneriet Svend Nielsen | Rådhuset, foyeren

3. Nordfyns Biavlerforening | Vestergade v. Bryggeriet

4. Den Engelske Gartner Shop  | Domkirken

5. Miljøteltet (Fjernvarme Fyn, Odense Renovation og  

VandCenter Syd) | Skt. Knuds Plads v. Domkirken

6. Gartneriet PKM | Eventyrhaven

7. Klaus Jensen Havekunst | Eventyrhaven 

8. Odense Soroptimist Klub | Eventyrhaven 

9. DK VILD - Odense Kommune | Eventyrhaven 

10. Fyns Flettekreds (Pileforeningen) | Eventyrhaven 

11. SCHROLL FLOWERS | Eventyrhaven 

12. KOLD College | Platanpladsen

13. Eventyrpandekager | Flakhaven 

14. Odense Blomsterfestival Infostand | Flakhaven 

15. Hydrovertic | Lille Gråbrødre Stræde

16. Blomsterspir | Lille Gråbrødre Stræde

17. PEMO Bambus | Gråbrødre Plads

18. Gartneriet Thoruplund | Gråbrødre Plads

19. Blomsterdesign by Vembye | Gråbrødre Plads

20. Den flyvende kuffert | Gråbrødre Plads

21. Natteravnene | Ove Sprogøes Plads/Vestergade

22. Gartneriet Pedersen A/S | Stoppenålen

23. Forunderlige blomster i kejserens have  

| Vintapperstrædet

24. Roses Forever | Vintapperstrædet

25. Roser i Danmark | Vintapperstrædet

26. Hawaii gartneriet | Hyrdinden og skorstensfejeren

27. Gartneriet Broløkke | Konen med æggene

28. Helheden/ Stenbukken og Tyrehovedet  

| Kongensgade/Grønnegade

29. Vandskulpturen | Kongensgade

30. Isblomster i Brandts Passage | Brandts Klædefabrik

31. Blomsterinstallation | Fyens Stiftstidende

32. Tommelise | Sortebrødre Torv

33. Slotsruinen | Vestergade/Skomagerstræde
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Hvor er den flotteste  
udsmykning 2022?

Se byens flotte blomsterudsmykninger  
og stem på den, du synes, er flottest.

Send en sms til 1245 med din favoritudsmykning.  
Skriv Stand 1, Stand 2 osv.  (du kan maks. stemme 5 gange).  

Så er du samtidig med i konkurrencen om gavekort til  
Plantorama og cafebesøg i Odense.  

2 vindere trækkes mandag den 22. august og får direkte besked.  

Konkurrencen udbydes af Jysk Fynske Medier,  
Banegårdspladsen 1, 5100 Odense C.

Konkurrence

En del af H.C. Andersen Festivals
Odense Blomsterfestival blev i foråret 2020 en del af H.C. 
Andersen Festivals. I den forbindelse blev temaet baseret på et 
kreativt fundament, der tager udgangspunkt i H.C. Andersens 
univers og er en kobling mellem Odense Blomsterfestival og 
H.C. Andersens forfatterskab. Odense Blomsterfestivals kreative 
fundament er udarbejdet af professor emeritus cand. phil. Johs. 
Nørregaard Frandsen, tidligere leder af H.C. Andersen Centret 
ved Syddansk Universitet Odense.

Om årets tema ’Den eventyrlige have’
’Den eventyrlige have’ kombinerer H.C. Andersens forfatter-
skab og planteverdenen i et tema, som åbner op for mange 
muligheder for at skabe planteinstallationer og udstillinger med 
inspiration fra både planteverden og fra H.C. Andersens evigt 
aktuelle univers.  

Odense Blomsterfestival 2022
Odense Blomsterfestival er Odenses smukkeste festival og finder sted hvert år i uge 33.
Festivalen er gratis at besøge og byder på et væld af kreative blomster- og planteudsmykninger 
samt aktiviteter og underholdning.  Odense Blomsterfestival er en privat forening, og festiva-
lens gennemførelse er kun mulig i kraft af sponsorer og de danske gartnere.  Hvert år udsmyk-
kes byen ud fra et nyt tema, som i 2022 er ’Den eventyrlige have’

Årets tema og H.C. Andersens forfatterskab
”Det er jo det særlige ved Andersens fortællekunst, at ting og planter bliver tillagt særlige egenskaber og temperament, men de forbliver 
ting eller planter. (…) Så havens og naturens blomsterpragt er naturens eget sprog hos Andersen. Derfor er H.C. Andersens eventyrlige 
skildringer af en alsidig planteverden en storslået hilsen både til den sanselighed, der opstår i vores møde med blomsterhavets skønhed, 
og til den mangfoldighed, som vi i dag må kæmpe for i bestræbelsen på at bevare biodiversiteten i den omgivende natur.”

(Uddrag af citat fra professor emeritus cand. phil. Johs. Nørregaard Frandsen, tidligere leder af  
H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet Odense. Resten af citatet kan læses på www.blomsterfestival.dk) 

‘Den eventyrlige have’  
vækkes til live om aftenen

Som noget helt nyt kan du opleve ‘Den eventyrlige have’ på Flakhaven blive vakt 
til live efter mørkets frembrud. Med lys og overraskende lysoplevelser omkring 
Flakhaven får årets tema en helt ny dimension, når planterne folder sig ud med 
danse, som afspejler plante-universet og planternes liv om natten. 

Kom og oplev det hver aften fra den 18.- 28. august fra kl. 21.30.

Med Natureventyr kan børn og voksne drage ud og opleve en spændende fortælling, der 
vækker Odense Blomsterfestivals udsmykning på Flakhaven til live gennem fantasi 
og udfordringer. På eventyret går I fra kapitel til kapitel og følger en alfe- 
prinsesse, som drømmer om at rejse ud i den store vidunderlige verden. 
Derfor stikker alfeprinsessen en dag af og løber ud i haven, hvor hun 
møder et væld af mystiske og magiske væsner, som viser hende, hvor 
eventyrlig hendes egen have kan være. Hent et diplom og en pose 
blomsterfrø ved infostanden, når eventyret er gennemført.

Hent APP’en via QR-koden i APP store eller Google Play 

Ta’ med på en eventyrlig rejse  
igennem Odense Blomsterfestival



DAGLIGE AKTIVITETER
De daglige aktiviteter foregår indenfor festivalens åbningstider.

Blomsterdesign by Vembye
Mød blomsterdesigner og faglærer Dorthe Vembye, som hver dag står 
klar med inspiration.

 Gråbrødre Plads 

Ta’ med på en eventyrlig rejse
Ta på en eventyrlig farverig rejse i udstillingen på Flakhaven med 
Natureventyrs digitale eventyr. Læs mere på side 5.  

 Flakhaven

Mød rosenforædleren bag Rosa’s Roser
Kom forbi Rosas Roser og mød rosenforædleren Rosa Eskelund, som 
sammen med rosen-eksperter fra Roser i Danmark giver gode råd 
og fif om roser. Du kan købe dejlige haveroser og smage på en ny 
rosé-vin. Hver dag under Odense Blomsterfestival trækkes vindere af 
skønne vin- og rosenpræmier. Læs mere om konkurrencen på Rosas 
Rosers facebookside. 

 Vintapperstrædet

Salg af hortensiaer fra Schroll Flowers
Gartneriet Schroll Flowers står klar til at besvare spørgsmål og give 
tips & tricks om deres hortensiaer. De er blandt verdens største pro-
ducenter af hortensiaer og har også deres egen forædlingsafdeling. 
Her finder du hortensiaer i forskellige farver. 

 Eventyrhaven

Isblomster i Brandts Passage
I Brandts Passage er årets tema til Blomsterfestivalen fortolket med 
isblomster. 
Publikum vil kunne placere sig i midten af det hele, når vi folder den 
største Isblomst af dem alle ud i Farvergården. 
Isblomsten består af 96 hvide altankasser og får en diameter på 7 
meter når den er samlet. 
Brandts Passage bliver en snedronning værdig.

 Brandts Passage

Hvad laver man på KOLD?
Fremvisning af uddannelserne som gartner, anlægsgartner og skov- 
tekniker. Prøv kræfter med de forskellige uddannelser og mød 
uddannelsesvejlerne fra KOLD College. Lav din egen pesto med 
krydderurter dyrket i skolens væksthus. Så længe lager haves. Prøv 
at arbejde som anlægsgartner og lav din egen belægning. Hør også om 
regnvandshåndtering og biodiversitet. Se skovteknikerens udstyr og 
se hvor lang tid du kan holde en motorsav i strækt arm. 

 Platanpladsen

 
 
 

Natteravnene
Foreningen natteravnene står klar til at fortælle om deres arbejde 
med at skabe tryghed i nattelivet. 

 Ove Sprogøs Plads

Soroptimisternes tombola
Soroptimist International Odense afholder tombola med mange flotte 
gevinster. Overskuddet går til at hjælpe udsatte kvinder og børn 
nationalt og international.

 Eventyrhaven

Forunderlige blomster i Kejserens have
Vintapperstræde bliver omdannet til Kejserens have, som man kender 
det fra H.C.Andersen eventyret om Nattergalen. I haven kan man se de 
forunderligste blomster, og ved de allerprægtigste er der bundet små 
klokker, så man ikke går forbi dem uden at bemærke dem. Farverne er 
varme i røde og bordeaux nuancer, og over gaden vil der hænge kinesiske 
lanterner og fuglebure til nattergale fyldt med blomster.

 Vintapperstrædet

Den Engelske Gartner Shop
Her kan du finde bla. engelske og japanske haveredskaber af høj 
kvalitet og andet godt. 

 Klosterbakken v. Domkirken

Klaus Jensen Havekunst
Klaus Jensens sælger sine unikke havekugler i forskellige størrelser 
skabt af genrbugsmetal. 

 Eventyrhaven

Hydrovertic - vertikal produktion
Kom forbi og hør hvordan Hydrovertics system virker, stil spørgsmål 
til ingeniørerne bag og test selv smagen af vertikalt producerede 
krydderurter i bl.a. mocktails.

 Lille Gråbrødre Stræde

TORSDAG DEN 18. AUGUST

10.00-18.00 Odense Cityforenings butikker er åbne

17.00-17.30 Åbning af Odense Blomsterfestival
Den officielle åbning af Odense Blomsterfestival på Flakhaven med 
underholdning. 

 Flakhaven

18.00-21.00 Sommerdans i Eventyrhaven
Kom og vær med, når Folkemusiklauget Fynboerne byder op til dans ved 
café Siesta i Eventyrhaven. 

 Eventyrhaven

1. 

Blomsterfestivalens program 2022
(Alle aktiviteter er gratis at deltage i og kræver ikke booking eller billet, med mindre andet er oplyst under den pågældende aktivitet.)

19.00-19.30 Ballet på Amfiscenen - premiere
Kom og oplev DGU-elever fra Det Kongelige Teater - Balletskolen 
Odense danse på Amfiscenen i den smukkeste kombination af moderne 
dans og klassisk ballet. 

 Amfiscenen, Brandts Klædefabrik 

FREDAG DEN 19. AUGUST

10.00-19.00 Odense Cityforenings butikker er åbne

10.00-20.00 Hvordan bliver du ’bi’-venlig
Nordfyns Biavlerforening medbringer observationsstader med levende 
bier, og dronningen er selvfølgelig med. Smag på honninger og find 
ud af, hvor forskelligt honning kan være. Få informationer om at blive 
’bivenlig’. Se og hør om, hvorfor bier og andre insekter er vigtige for 
bestøvningen af vores frugttræer og andre afgrøder.

 Vestergade v. Bryggeriet

10.00-20.00 Prøv kræfter med pileflet
Kom og oplev den hyggelige flettekreds ’Fyns Flettekreds’, som 
medbringer forskelligt fletværk: store og små kurve, flet til haven og 
til fuglene, pynteting og praktiske ting. Se, hvordan et bundt grene 
forvandles til smukke og brugbare ting, og hvordan barken fra pilen 
også kan anvendes til fint fletværk. Prøv selv at lave et lille ”japansk 
øje” – Fyns Flettekreds står klar til at hjælpe, så længe lager haves. 

 Eventyrhaven

10.00-20.00 Miljøteltet: Sammen om en bæredygtig klode
VandCenter Syd, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation inviterer indenfor i 
Miljøteltet ved Domkirken. De har masser af gratis aktiviteter for hele fa-
milien. Kreative sjæle kan bygge et insekthotel af genbrugsmaterialer. Der 
er også mulighed for at ”skide til måls”, varme hjernen op ved lykkehjulet 
eller få rusket op i dine affaldsvaner. Kom og prøv lærerige aktiviteter og 
bliv klogere på, hvordan vi sammen kan gøre en forskel for kloden.

 Klosterbakken v. Domkirken

10.00-20.00 Odense vil være Danmarks vildeste kommune!
Lær om biodiversitet, bland en frøbombe og se, hvordan man kan lave 
et insekthotel ud af en træstamme på Odense Kommunes biodiversi-
tetsstand

 Eventyrhaven

10.00-10.30 Rundvisning i Klosterhaven
Klosterhaven er et stille rum i Odense bymidte, som er tegnet i 1921 af have-
arkitekt I. P. Sørensen og er et af byens fineste haveanlæg med en spænden-
de plantesamling af krydderurter og lægeplanter. Klosterhaven passes af 
Klosterhavens Venner, som står for denne 30 minutters rundvisning.

 Klosterhaven, Klosterbakken 2

11.00-11.30 Ballet på Amfiscenen
Kom og oplev DGU-elever fra Det Kongelige Teater - Balletskolen 
Odense danse på Amfiscenen i den smukkeste kombination af moderne 
dans og klassisk ballet. 

 Amfiscenen, Brandts Klædefabrik 

12.00-12.30 Rundvisning i Klosterhaven
Klosterhaven er et stille rum i Odense bymidte, som er tegnet i 1921 af 
havearkitekt I. P. Sørensen og er et af byens fineste haveanlæg med en 
spændende plantesamling af krydderurter og lægeplanter. Klosterhaven 
passes af Klosterhavens Venner, som står for denne 30 minutters 
rundvisning.

 Klosterhaven, Klosterbakken 2

13.00-15.00 Kom og få en sjov smagsoplevelse
Rikke fra det fynske gartneri Viumlund Krydderurter fortæller om deres 
gartneri og krydderurter og uddeler smagsprøver. Hun giver også fif til, 
hvordan du kan arrangere dine krydderurter i krukker og skabe insektliv 
i haven eller på terrassen. 

 Flakhaven

14.00-14.30 Rundvisning i Klosterhaven
Klosterhaven er et stille rum i Odense bymidte, som er tegnet i 1921 af 
havearkitekt I. P. Sørensen og er et af byens fineste haveanlæg med en 
spændende plantesamling af krydderurter og lægeplanter. Klosterhaven 
passes af Klosterhavens Venner, som står for denne 30 minutters 
rundvisning.

 Klosterhaven, Klosterbakken 2

15.00-15.30 En vandring gennem H.C. Andersen Haven
En gåseurt, en sommergæk. H.C. Andersens forstod som få at se magien 
i det nære og finde historier i selv den mindste plante. H.C. Andersens 
Hus inviterer på vandring via snoede stier i den smukke H.C. Andersen 
Have. Kom og hør, hvordan haven indgår i formidlingen af Andersens 
eventyrlige univers i H.C. Andersens Hus. Og få en lille smagsprøve på 
de øl, som museet har udviklet i samarbejde med Mikkeler, og som har 
udgangspunkt i netop haven.  
(Der er plads til 25 deltagere efter først-til-mølle-princippet).

 H. C. Andersen Haven 1

15.00-15.30 Den magiske blomsternymfe 
Oplev nymfens magiske, lille verden fyldt med sommerfugle og charme, 
når hun glad ruller rundt i gaderne og møder festivalgæsterne. Omkring 
hende trives blomster og små væsner – og hvis du trykker på den store 
knap på globen, kan du opleve en smuk overraskelse.

 Opstart v. Flakhaven



15.30 H.C. Andersen Paraden
H.C. Andersen Paraden viser små udpluk af deres eventyrlige fore-
stilling. Følg deres optog til eventyrhaven og se hele forestillingen på 
Eventyrslottet. 

 Flakhaven

16.00-16.30 Ballet på Amfiscenen
Kom og oplev DGU-elever fra Det Kongelige Teater - Balletskolen 
Odense danse på Amfiscenen i den smukkeste kombination af moderne 
dans og klassisk ballet. 

 Amfiscenen, Brandts Klædefabrik 

16.00-16.30 H.C. Andersen Paraden
Kom og se deres forestilling ’24 eventyr på 24 minutter’, hvor vi møder 
en lang række af figurerne fra H.C. Andersens eventyr i en festlig 
forestilling.

 Eventyrslottet, Eventyrhaven

16.00-17.00 Lav en smuk krans med planter
Deltag i en gratis workshop på Flakhaven med faglærer og blomsterde-
koratør Dorthe Vembye. Hun underviser dig i at lave en smuk krans med 
planter til havebordet. Der kan være 20 deltagere pr. workshop og her 
gælder først til mølle princippet.

 Flakhaven

16.00-17.00 Release af øl lavet på Hibiscusblomst
Hawaii Gartneriet og Bryggeriet Flakhaven er gået sammen om at brygge 
en øl baseret på Hibicus-blomsten. Kom og vær en af de allerførste 
til at smage denne øl. Se også, hvordan Hibiscusblomsten anvendt til 
øllen ser ud.

 Bryggeriet Flakhaven

16.30-17.00 Den magiske blomsternymfe 
Oplev nymfens magiske, lille verden fyldt med sommerfugle og charme, 
når hun glad ruller rundt i gaderne og møder festivalgæsterne. Omkring 
hende trives blomster og små væsner – og hvis du trykker på den store 
knap på globen, kan du opleve en smuk overraskelse.

 Opstart v. Flakhaven

17.00-17.30 Ballet på Amfiscenen
Kom og oplev DGU-elever fra Det Kongelige Teater - Balletskolen 
Odense danse på Amfiscenen i den smukkeste kombination af moderne 
dans og klassisk ballet. 

 Amfiscenen, Brandts Klædefabrik 

17.30-18.00 Den magiske blomsternymfe 
Oplev nymfens magiske, lille verden fyldt med sommerfugle og charme, 
når hun glad ruller rundt i gaderne og møder festivalgæsterne. Omkring 
hende trives blomster og små væsner – og hvis du trykker på den store 
knap på globen, kan du opleve en smuk overraskelse.

 Opstart v. Flakhaven

18.00-21.00 Sommerdans i Eventyrhaven
Kom og vær med, når Kom og dans Odense byder op til dans ved Café 
Siesta i Eventyrhaven. 

 Eventyrhaven

LØRDAG DEN 20. AUGUST

10.00-16.00 Odense Cityforenings butikker er åbne

9.00 Motorcykler ankommer på Flakhaven
Fra kl. 9.00 ankommer mere end 200 motorcykler til Flakhaven og om-
rådet ved Domkirken, hvor de stiller op til skue. Kom og oplev en masse 
hestekræfter, når H.C. Andersen MC Paraden kommer til byen. 

 Klosterbakken/Klingenberg

10.00-16.00 DM i Blomsterkunst
20 af landets bedste florister – 12 seniorer og 8 juniorer – har kvalifice-
ret sig til årets mesterskab, der finder sted på Odeon i Odense i weeken-
den 20.-21. august. Lørdag den 20. august skal alle deltagere udføre tre 
opgaver, der består af to åbne opgaver (forberedte) og en lukket opgave. 
Se specifikke tidspunkter her i programmet. Gratis adgang. 

 Odeon, Odeons Kvarter 1

09.15-10.45 DM i Blomsterkunst - Opgave 1
Førtse del af konkurrencen, hvor deltagerne er blevet stillet følgende 
opgave ’Skab en tiara til H.K.H. Kronprinsesse Mary’. Deltagerne har 
haft mulighed for at forberede dele af opgaven i forvejen. 

 Odeon, Odeons Kvarter 1

10.00-17.00 Prøv kræfter med pileflet
Kom og oplev den hyggelige flettekreds ’Fyns Flettekreds’, som 
medbringer forskelligt fletværk: store og små kurve, flet til haven og 
til fuglene, pynteting og praktiske ting. Se, hvordan et bundt grene 
forvandles til smukke og brugbare ting, og hvordan barken fra pilen 
også kan anvendes til fint fletværk. Prøv selv at lave et lille ”japansk 
øje” – Fyns Flettekreds står klar til at hjælpe, så længe lager haves. 

 Eventyrhaven

10.00-17.00 Miljøteltet: sammen om en bæredygtig klode
VandCenter Syd, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation inviterer 
indenfor i Miljøteltet ved Domkirken. De har masser af gratis aktiviteter 
for hele familien. Kreative sjæle kan bygge et insekthotel af genbrugs-
materialer. Der er også mulighed for at ”skide til måls”, varme hjernen 
op ved lykkehjulet eller få rusket op i dine affaldsvaner. Kom og prøv 
lærerige aktiviteter og bliv klogere på, hvordan vi sammen kan gøre en 
forskel for kloden.

 Klosterbakken v. Domkirken

10.00-17.00 Hvordan bliver du ’bi’-venlig
Nordfyns Biavlerforening medbringer observationsstader med levende 
bier, og dronningen er selvfølgelig med. Smag på honninger og find 
ud af, hvor forskelligt honning kan være. Få informationer om at blive 
’bivenlig’. Se og hør om, hvorfor bier og andre insekter er vigtige for 
bestøvningen af vores frugttræer og andre afgrøder

 Vestergade v. Bryggeriet

10.00-17.00 Odense vil være Danmarks vildeste kommune!
Lær om biodiversitet, bland en frøbombe og se, hvordan man kan lave 
et insekthotel ud af en træstamme på Odense Kommunes biodiversi-
tetsstand

 Eventyrhaven

10.00-10.30 Rundvisning i Klosterhaven
Klosterhaven er et stille rum i Odense bymidte, som er tegnet i 1921 af 
havearkitekt I. P. Sørensen og er et af byens fineste haveanlæg med en 
spændende plantesamling af krydderurter og lægeplanter. Klosterhaven 
passes af Klosterhavens Venner, som står for denne 30 minutters 
rundvisning.

 Klosterhaven, Klosterbakken 2

10.30-11.30 Foredrag: Fortryllende forædling af roser 
Rosa er døbt Rosa og har arbejdet med roser og forædling af roser hele sit 
liv. Hun holder til i Dyreborg ved Fåborg, hvor hun forædler roser i sit lille 
væksthus. Til foredraget fortæller hun om sin rosen-passion og om hele 
processen omkring forædlingsarbejdet. Hun giver gode tips til såning, 
pasning, pleje og høst. Flere af Rosa’s haveroser i Plant’n’Relax-serien 
har vundet priser for bla. deres sundhed og blomsterrigdom eller som 
bedste buket-rose. Det er gratis at deltage, men tilmelding påkrævet. 
Find tilmeldingslink under program på www.blomsterfestival.dk

 Milling Hotel Plaza

11.15-13.15 DM i Blomsterkunst - Opgave 2
Anden del af konkurrencen, hvor deltagerne bliver præsenteret for 
opgaveindholdet på selve dgaen. 

 Odeon, Odeons Kvarter 1

12.00-12.30 Rundvisning i Klosterhaven
Klosterhaven er et stille rum i Odense bymidte, som er tegnet i 1921 af 
havearkitekt I. P. Sørensen og er et af byens fineste haveanlæg med en 
spændende plantesamling af krydderurter og lægeplanter. Klosterhaven 
passes af Klosterhavens Venner, som står for denne 30 minutters 
rundvisning.

 Klosterhaven, Klosterbakken 2

12.00-12.30 Den magiske blomsternymfe 
Oplev nymfens magiske, lille verden fyldt med sommerfugle og charme, 
når hun glad ruller rundt i gaderne og møder festivalgæsterne. Omkring 
hende trives blomster og små væsner – og hvis du trykker på den store 
knap på globen, kan du opleve en smuk overraskelse

 Opstart v. Flakhaven

12.15 H.C. Andersen Paraden
H.C. Andersen Paraden viser små udpluk af deres eventyrlige fore-
stilling. Følg deres optog til eventyrhaven og se hele forestillingen på 
Eventyrslottet. 

 Flakhaven

12.30 MC Parade af motorcykler 
Motorcyklister kører samlet som H.C. Andersen MC paraden rundt i 
byen. Ruten går via Klingeberg, Mageløs, Vestergade og videre rundt i 
byen.

 Klosterbakken/Klingenberg

13-13.30 H.C. Andersen Paraden
Kom og se deres forestilling ’24 eventyr på 24 minutter’, hvor vi møder 
en lang række af figurerne fra H.C. Andersens eventyr i en festlig 
forestilling.

 Evcentyrslottet, Eventyrhaven

13.00-13.30 Ballet på Amfiscenen
Kom og oplev DGU-elever fra Det Kongelige Teater - Balletskolen 
Odense danse på Amfiscenen i den smukkeste kombination af moderne 
dans og klassisk ballet. 

 Amfiscenen, Brandts Klædefabrik 

13.30 MC Paraden kommer retur 
Paraden af motorcyklister kommer retur til området omkring Kloster-
bakken og Eventyrhaven til skue for byens gæster. 

 Klosterbakken/Eventyrhaven

13.45-15.45 DM i Blomsterkunst - Opgave 3
Tredje og sidste del af konkurrencen, hvor deltagerne er blevet stillet 
opgaven ’Skab et arbejde med din egen fortolkning af H.C. Andersens 
eventyr ”Det gamle egetræs sidste drøm”’. Det er en åben opgave, hvor 
deltagerne har haft mulighed for at forberede dele i forvejen. 

 Odeon, Odeons Kvarter 1

14.00-14.30 Den magiske blomsternymfe 
Oplev nymfens magiske, lille verden fyldt med sommerfugle og charme, 
når hun glad ruller rundt i gaderne og møder festivalgæsterne. Omkring 
hende trives blomster og små væsner – og hvis du trykker på den store 
knap på globen, kan du opleve en smuk overraskelse

 Opstart v. Flakhaven



14.00-14.45 Klokkespilskoncert fra domkirkens tårn
Domkirkens klokkenist Anders Grankvist Schou spiller vanen tro en 
særlig blomsterfestivalkoncert. Koncerten høres bedst i Eventyrhaven 
bag ved kirken. I domkirkens Skt. Knuds Sal er opstillet storskærm, 
som transmitterer direkte fra klokkespillet i tårnet. Der er desuden 
mulighed for en fremvisning af tårnet samt at opleve koncerten i tårnet 
umiddelbart ved siden af den spillende klokkenist. Interesserede bedes 
stå klar i domkirken ved tårntrappen i kirkens sydvestlige hjørne kl. 
13.35 den dag. Der er et begrænset antal pladser i tårnet.

 Odense Domkirke

15.00-15.30 Rundvisning i Klosterhaven
Klosterhaven er et stille rum i Odense bymidte, som er tegnet i 1921 af ha-
vearkitekt I. P. Sørensen og er et af byens fineste haveanlæg med en spæn-
dende plantesamling af krydderurter og lægeplanter. Klosterhaven passes 
af Klosterhavens Venner, som står for denne 30 minutters rundvisning.

 Klosterhaven, Klosterbakken 2

15.00-16.00 Lav en smuk krans med planter
Deltag i en gratis workshop på Flakhaven med Faglærer og blomsterde-
koratør Dorthe Vembye. Hun underviser dig i at lave en smuk krans med 
planter til havebordet. Der kan være 20 deltagere pr. workshop og her 
gælder først til mølle princippet.

 Flakhaven

15.00-15.40 Nordisk klassisk musik: Sverige
Gæstespil fra Norrköping: Elvira Ljungdahl, viola (bratsch), og Erik 
Andersson, piano. Unge musikere under konservatorieforberedende ud-
dannelse fra tre nordiske venskabsbyer mødes i Odense ved blomsterfe-
stivalen og spiller på Eventyrslottets scene. Torben Iversen oplæser 
nordiske fortællinger. Ord og toner lyder og fryder under trækronerne og 
hylder broderskabet mellem Sverige, Norge og Danmark

 Eventyrhaven, Eventyrslottet

15.00-15.30 Ballet på Amfiscenen
Kom og oplev DGU-elever fra Det Kongelige Teater - Balletskolen 
Odense danse på Amfiscenen i den smukkeste kombination af moderne 
dans og klassisk ballet. 

 Amfiscenen, Brandts Klædefabrik 

15.30-16.30 Blomsterkoncert 
Northern Lights består af unge, professionelle sangere fra Norge, 
Sverige og Danmark. På programmet står blandt andet musik af Ola 
Gjeilo, Mårten Jansson og Hildor Lundvik, og i anledning af Odense 
Blomsterfestival vil liljer, roser og blomstrende mandeltræer få en 
fremtrædende plads. Hør for eksempel Paul Mealors fortryllende musik 
til Alfred Tennysons digt ’Now Sleeps the Crimson Petal’. Publikum tages 
med på en rejse rundt til forskellige nordiske lande, hvor sanserne bliver 
vakt med iørefaldende klassisk kormusik. Bemærk: entré 75 kr. som kan 
betales ved indgangen til Domkirken enten kontant eller via MobilePay.

 Odense Domkirke

15.30-16.00 Den magiske blomsternymfe 
Oplev nymfens magiske, lille verden fyldt med sommerfugle og charme, 
når hun glad ruller rundt i gaderne og møder festivalgæsterne. Omkring 
hende trives blomster og små væsner – og hvis du trykker på den store 
knap på globen, kan du opleve en smuk overraskelse.

 Opstart v. Flakhaven

16.00-17.15 Eksklusivt foredrag om H.C. Andersen Haven 
Mød MASU Planning – en af designerne bag H.C. Andersen Haven – til en 
særlig, eksklusiv talk. At vandre, opleve og sanse er essentielle temaer 
i H.C. Andersens eventyr. I H.C. Andersen Haven sættes den besøgende 
i centrum. I stedet for at genfortælle de velkendte eventyr, lader haven 
den besøgende indtage hovedrollen, og herfra udforske haven og H.C. 
Andersens eventyrs univers. Haven er komponeret som en vandring 
gennem stemninger og atmosfære i en række scenografiske haverum. 
Tilmelding nødvendig. Pris kr. 175,00 + gebyr. Find tilmeldingslink under 
program på www.blomsterfestival.dk.

 H.C. Andersen Haven 1

17.00-17.40 Nordisk klassisk musik: Norge
Gæstespil fra Trondheim: Klarinettrio: Eira Ausen Fossmark, Mali 
Frøysaa Strand og Astrid Lie Egtvedt. Unge musikere under konserva-
torieforberedende uddannelse fra tre nordiske venskabsbyer mødes 
i Odense ved blomsterfestivalen og spiller på Eventyrslottets scene. 
Torben Iversen oplæser nordiske fortællinger. Ord og toner lyder og 
fryder under trækronerne og hylder broderskabet mellem Sverige, Norge 
og Danmark

 Eventyrhaven, Eventyrslottet

19.00-19.40 Nordisk klassisk musik: Danmark
Hjemmebane-holdet fra Odense: Signe Haugaard Lauridsen, sopran, og 
Rosa Bundsgaard, fløjte. Unge musikere under konservatorieforbere-
dende uddannelse fra tre nordiske venskabsbyer mødes i Odense ved 
blomsterfestivalen og spiller på Eventyrslottets scene. Torben Iversen 
oplæser nordiske fortællinger. Ord og toner lyder og fryder under træk-
ronerne og hylder broderskabet mellem Sverige, Norge og Danmark

 Eventyrhaven, Eventyrslottet

SØNDAG DEN 21. AUGUST

10.00-16.00 Odense Cityforenings butikker er åbne

09.00-13.00 DM i Blomsterkunst
Kom og se alle de flotte blomster-installationer, som deltagerne i årets 
DM i Blomsterkunst har kreeret. Gratis adgang. 

 Odeon, Odeons Kvarter 1

10-10.30 En vandring gennem H.C. Andersen Haven
En gåseurt, en sommergæk. H.C. Andersens forstod som få at se magien i 
det nære og finde historier i selv den mindste plante. H.C. Andersens Hus 
inviterer på vandring via snoede stier i den smukke H.C. Andersen Have. 
Kom og hør, hvordan haven indgår i formidlingen af Andersens eventyrlige 
univers i H.C. Andersens Hus. Og få en lille smagsprøve på de øl, som mu-
seet har udviklet i samarbejde med Mikkeler, og som har udgangspunkt i 
netop haven. (Der er plads til 25 deltagere efter først-til-mølle-princippet). 

 H. C. Andersen Haven 1

10.00-13.00 Mød Klosterhavens Venner 
Klosterhaven er et stille rum i Odense bymidte, som er tegnet i 1921 
af havearkitekt I. P. Sørensen og er et af byens fineste haveanlæg med 
en spændende plantesamling af krydderurter og lægeplanter. Kloster-
haven passes af Klosterhavens Venner, som er i haven i tidsrummet 
kl.10.00-13.00 i dag. Så kom forbi og hør om haven og om de opgaver 
medlemmerne laver. 

 Klosterhaven, Klosterbakken 2

10.00-16.00 Prøv kræfter med pileflet
Kom og oplev den hyggelige flettekreds ’Fyns Flettekreds’, som 
medbringer forskelligt fletværk: store og små kurve, flet til haven og 
til fuglene, pynteting og praktiske ting. Se, hvordan et bundt grene 
forvandles til smukke og brugbare ting, og hvordan barken fra pilen 
også kan anvendes til fint fletværk. Prøv selv at lave et lille ”japansk 
øje” – Fyns Flettekreds står klar til at hjælpe, så længe lager haves.

 Eventyrhaven

10.00-16.00 Miljøteltet: sammen om en bæredygtig klode
VandCenter Syd, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation inviterer indenfor i 
Miljøteltet ved Domkirken. De har masser af gratis aktiviteter for hele fa-
milien. Kreative sjæle kan bygge et insekthotel af genbrugsmaterialer. Der 
er også mulighed for at ”skide til måls”, varme hjernen op ved lykkehjulet 
eller få rusket op i dine affaldsvaner. Kom og prøv lærerige aktiviteter og 
bliv klogere på, hvordan vi sammen kan gøre en forskel for kloden. 

 Klosterbakken v. Domkirken

10.00-16.00 Hvordan bliver du ’bi’-venlig
Nordfyns Biavlerforening medbringer observationsstader med levende 
bier, og dronningen er selvfølgelig med. Smag på honninger og find 
ud af, hvor forskelligt honning kan være. Få informationer om at blive 
’bivenlig’. Se og hør om, hvorfor bier og andre insekter er vigtige for 
bestøvningen af vores frugttræer og andre afgrøder

 Vestergade v. Bryggeriet 

10.00-16.00 Odense vil være Danmarks vildeste kommune!
Lær om biodiversitet, bland en frøbombe og se, hvordan man kan lave 
et insekthotel ud af en træstamme på Odense Kommunes biodiversi-
tetsstand

 Eventyrhaven

10.30-12.00 DM i Blomsterkunst - Præmieoverrækkelse
Kåring af årets Danmarksmestre og præmieuddeling for bedste individu-
elle opgaver i senior - og junior-klassen. 

 Odeon, Odeons Kvarter 1

11.00-11.30 Familiekoncert med syngende blomster og 
planter
Vidste du, at dine planter kan synge og kommunikere, og at du kan syn-
ge med? Kom og oplev når Zigola Pioppo og Tante Andante får planterne 
til at synge og hør, hvordan H. C. Andersen altid har vidst og skrevet om 
den skjulte musik. 

 Eventyrhaven v. Eventyrslottet

11.30-14.00 Lyt til blomstertelefonen
Kom ned i Eventyrhaven og hør, hvordan planterne lyde. Tante Andante 
og Zigola Pioppo står klar til at fortælle dig om planternes musikalske 
lyde og til at vise, hvordan du kan lytte til blomstertelefonen. 

 Flakhaven 

12.00-12.15 Kåring af årets flotteste udsmykning
Mød op på Flakhaven og følg med vores optog hen til årets flotteste 
blomsterudsmykning, hvor vi kårer årets vinder. Vinderen er fundet ved 
publikumsafstemningen, som du kan læse om på side 5. 

 Flakhaven

12.00-12.30 Den magiske blomsternymfe 
Oplev nymfens magiske, lille verden fyldt med sommerfugle og charme, 
når hun glad ruller rundt i gaderne og møder festivalgæsterne. Omkring 
hende trives blomster og små væsner – og hvis du trykker på den store 
knap på globen, kan du opleve en smuk overraskelse

 Opstart v. Flakhaven

13.00-15.00 Mød den økologiske blomsterbonde Regitze
Kom med ind i blomsternes smukke univers, når den økologiske 
blomsterbonde Regitze tager dig med ind i den spiselige del af haven. 
Hun har høstet alle de spiselige blomster, der er i haven lige nu, så du 
både kan blive klogere på din egen spiselige have og prøve at smage de 
forskellige blomster. Skærehaven behøver ikke kun at være spiselig for 
insekterne - du kan også selv spise mange af dem, så de er til glæde for 
både syn og gane. Kom forbi Flakaven og smag på de spiselige planter 
og få mere at vide om dem fra Regitze. 

 Flakhaven

13.30-14.00 Den magiske blomsternymfe 
Oplev nymfens magiske, lille verden fyldt med sommerfugle og charme, 
når hun glad ruller rundt i gaderne og møder festivalgæsterne. Omkring 
hende trives blomster og små væsner – og hvis du trykker på den store 
knap på globen, kan du opleve en smuk overraskelse

 Opstart v. Flakhaven

14.00-14.30 Familiekoncert med syngende blomster og 
planter
Vidste du, at dine planter kan synge og kommunikere, og at du kan synge 
med? Kom og oplev når Zigola Pioppo og Tante Andante får planterne til 
at synge og hør, hvordan H. C. Andersen altid har vidst og skrevet om den 
skjulte musik. 

 Eventyrhaven v. Eventyrslottet

MANDAG DEN 22. AUGUST

14.00-18.00 Plantesalg på Odense Havn
Planter fra Odense Blomsterfestival sættes til salg. Kl 14-15: Adgang 
for abonnenter af Fyens Stiftstidende. Adgang kan købes for kr. 50,00 
ved ingangen. Kl. 15-18: Gratis adgang for alle. 

 Tysklandskajen



ww  

Vidste du at… 
• Odense Blomsterfestival har eksisteret siden 1999.

• Odense Blomsterfestival er samarbejde mellem uddannelser,  
gartneribranchen, Odense Cityforening og erhvervslivet. 

• Man på gartneruddannelsen kan specialisere sig til væksthus,  
planteskole eller havecenter. 

• Odense Blomsterfestival samarbejder med forskellige skoler herunder  
KOLD College, FGU i Odense og Syddansk Erhvervsskole.

• H. K. H. Kronprinsessen har været protektor for Odense Blomsterfestival i 10 år. 

• De danske væksthusgartnerier gør en stor indsats for at skabe  
en mere bæredygtig produktion.

Det kan vi godt være stolte af! 

 – festlighederne fortsætter ind  
i uge 34, hvor H.C. Andersen Festivals  
springer ud og ’Alt kan ske…’  
H.C. Andersen Festivals er en af Danmarks største kulturfestivaler og byder på  
mere end 500 kulturaktiviteter for alle aldersgrupper i løbet af uge 34.  
Størstedelen er gratis.  

Se hele programmet på www.hcafestivals.dk

Husk


