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 K an I også mærke det, når I sidder med pro
grammet foran jer? Det sitrer i luften om

kring os. Det er magien og eventyret, der strøm
mer mod Odense og inviterer os alle med på en 
rejse ind i fantasiens og litteraturens vidunderli
ge verden! Magiske Dage Odense er årets mest 
fortryllende fest lige midt i hjertet af eventyrets 
by – og den venter på os lige nu. 

Magiske Dage Odense er Odense Biblioteker
nes hyldest til byen og en kærlighedserklæring 
til litteraturen, legen og fantasien, der med alle 
sine mange spændende, sælsomme, skæve og 
sjove universer og fortællinger, tager livtag med 
magien.

Magien tilhører os alle. Der er magi i alt fra de 
mægtige mytologiske fortællinger, de fantastis
ke fortællinger om de nordiske guder til de 
herlige heltesagn og folkeviser. Alle disse for
tællinger er litteraturens tråde, der væver bag
grundstæppet til vores leg og fantasi. Og hvis vi 
tør lukke dem ind, tør lytte til ordene og histori
erne, så kan vi høre, at de fortæller os noget om, 
hvem vi er, og hvor vi kommer fra.

Traditionen tro fortsætter festivalen sit mange
årige samarbejde med Odenses store og 
små kulturinstitutioner samt de foreninger, 
erhvervs drivende og mange fantastiske frivil
lige, der vil lege med. Uden dem  ingen Ma
giske Dage Odense. Så en stor tak til alle krea
tive, fantasi skabende, litteraturelskende og 
oplevelses skabende partnere! 

Vi har et program fyldt til bristepunktet med 
aktiviteter for alle med hang til magi og fantasy. 
Det indeholder gode, gamle kendinge som Ma
gisk Markedsplads, Trædrejerens Værksted og 
Familiekoncert med Odense Symfoniorkester. 
Men der er også nye skud på den magiske stam
me med Magikeren i den gamle ruin i Bispe
haven i den ”nye indre by” og møde undslup
ne underjordiske i ’Det overnaturlige Rige’ på 
Odense Rådhus.

Kom og vær med, når Magiske Dage Oden
se igen breder sine eventyrlige vinger ud og 
indtag er Odenses bymidte. Vi skal lege, lære og 
(op)leve sammen, mens vi dykker ned i littera
turen og slipper magien løs inden i og udenfor.

Vi ses i hjertet af Odense i dagene d. 20.  22. 
 oktober 2022.

MEGET MERE MAGI I ODENSE - IGEN
Søren Windell,
By- og kulturrådmand i Odense Kommune
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Magiske Dage Odense er arrangeret af Odense Bibliotekerne med støtte fra Odense Kommune og Odense Cityforening. Festivalen afholdes i samarbejde 
med erfarne aktører og en masse fantastiske frivillige, som alle sammen er med til at gøre festivalen til en magisk oplevelse for store og små fra nær og fjern. 

Entré 
Magiske Dage Odense er på mange 
måder en byfest, der foregår rundt
omkring i Odense city. Der er ikke 
et afgrænset festivalområde, og du 
skal derfor ikke betale en overordnet 
entré for at deltage i festivalen. Dog 
er der enkelte aktiviteter, der kræver 
billet eller tilmelding. Dette vil fremgå 
i beskrivelsen af den enkelte aktivitet. 
Billetsalget foregår via magiskedage
odense.dk med mindre andet er an
givet. For de øvrige aktiviteter gælder 
det, at de enten er gratis eller kræver 
betaling på stedet via MobilePay eller 
med odinarer (festivalens møntfod).  
Se næste afsnit om betaling.

Betaling
Ved langt de fleste aktiviteter 
behøver du ikke at bestille en billet 
på forhånd for at deltage. Du betaler 
blot billetprisen på stedet enten med 
odinarer eller via MobilePay.

Du kan veksle kroner til odinarer 
i Fafner Bank, der har flere filialer 
rundt om på  festivalen. Læs mere om 
Fafner Bank og se alle filialer på side 7. 

Zoner 
Festivalområdet på Magiske Dage 
Odense er inddelt i syv zoner med 
hver sin farve. Hver zone indeholder 
en række magiske aktiviteter. På 
magiskedageodense.dk kan du altid 
se hvilken zone, en bestemt aktivitet 
er placeret i. Du har også mulighed 
for at få et nyttigt overblik over alle 
aktiviteter i én bestemt zone ved at 
vælge zonen i filtreringsmuligheden. 
Se zonekortet på side 9. 

Toilet
Under festivalen står der toiletvogne 
ved Gråbrødre Plads og der findes der
udover toiletter på å Odense Rådhus, 
Kulturmaskinen og i Historiens Hus.

Foto
Der bliver taget billeder ved alle festi
valens arrangementer. Billederne bliver 
udelukkende brugt til markedsføring 
af festivalen og Odense Biblioteker og 
Borgerservices aktiviteter. Billederne 
bruges både i trykte, online og sociale 
medier.

Information

Få svar på alle dine spørgsmål ved
rørende festivalen i Magisk Info på 
Gråbrødre Plads.

Program-ændringer
Ved ændringer i programmet kan 
du løbende holde dig orienteret på 
festivalens hjemmeside:
magiskedageodense.dk og festivalens 
Facebook. 

Spisning
Det er muligt at købe mad og drikke 
flere steder på festivalen, samt hos 
byens øvrige caféer og restauranter. 
Du kan se en liste over de spise
steder, der er tilknyttet festivalen på 
side 6. Desuden kan du smutte forbi 
Storms Pakhus, der emmer af magi 
under festivalen.

Husk! 
Hold hinanden godt i hånden, og tag jer i 
agt for sort magi! 

Ret til ændringer forbeholdes.

Magiske Dage Odense foregår torsdag den 20., fredag den 21. og lørdag den 22. oktober. 
Bemærk dog, at det kun er enkelte aktiviteter, der har åbent torsdag, ligesom der heller ikke er 
rolle spillere på gaden. Læs programmet rigtig godt igennem, inden I planlægger jeres festival 
og køber billetter til aktiviteter - så er I sikre på ikke at gå forgæves. Rigtig god festival! 

PRAKTISK INFORMATION
(Alt det, de voksne skal vide)

FACEBOOK.COM/MAGISKEDAGEODENSE

•

•
MAGISKEDAGEODENSE.DK

@MAGISKE_DAGE_ODENSE
#MDO22  #MAGISKEDAGEODENSE

TILMELD DIG FESTIVALENS NYHEDSBREV PA MAGISKEDAGEODENSE.DK/NYHEDSBREV



6

Den sultne magiker
Erfaringen siger os, at ingen god magi skabes på tomme, magiske maver. Vi har derfor gjort det 
nemmere at få stillet den mytiske sult og samlet alle festivalens spisesteder her på siden. God appetit! 

Odinarer er desværre 

ikke gyldig valuta hos 

spisestederne, som 

udelukkende tager 

imod kroner.

Smugkroen 
Den Gamle Kro, Overgade 23 - Kælderen - Gul zone
Har du brug for et hvil, kan du tage ind på 
Smugkroen, hvor du bl.a. kan få varmen og nyde 
nogle lækre middelaldersnacks. Smugkroen byder 
på en hyggelig middelalderstemning, som du kender 
den fra dit magiske yndlingsunivers.

Magisk middelaldermiddag 
Den Gamle Kro, Overgade 23 - Gul zone
OBS!: Kræver billet for at deltage - se side 57.
Tag familien med tilbage til middelalderen på Den 
Gamle Kro, og få et festmåltid. Bestil bord nu, så 
du kan sikre dig og din familie en plads i middel-
alderen. 
 
Heksemester Wendorffs Betryllede Bagværk 
Wendorffs telt på Gråbrødre Plads - Rød zone
De dygtige magiske bagere i Wendorff har tryllet 
i køkkenet hele natten. Nu kan alskens sultne 
magikere og skumle væsner sætte tænderne i Fum-
lerverdenens lækreste specialiteter: Pølsehorn, 
toasts, boller, et stort udvalg af magiske ka ger samt 
kaffe, kolde drikkevarer og en trylledrik.

Fortryllende tærter og boblende varme drikke 
Pie Project, Vintapperstræde 49 - Pink zone
Kedlerne bobler hos The Pie Project. Her kan du 
købe fantastiske tærter og kager i Elverstræde. Der 
sælges dragehjerter og hekseøjne. Kom og prøv 
deres magiske tærter og få en magisk oplevelse!
 
Magisk festmåltid 
First Hotel Grand, Jernbanegade 18 - Rød zone
OBS! Kræver billet for at deltage - se side 21.
På Grand Hotel får du en madoplevelse ud over 
det sædvanlige. Grand Hotel inviterer på magisk 
treretters middag for fumler-forældre, unge trold-
mænd og hekse. 
 
Eventyrpandekager
Flakhaven - Blå zone
Pandekagemanden tager sin eventyrlige 
pandekagevogn med på Magiske Dage 
Odense. Her kan du få alskens pande-
kager både til famili ens mindste og 
største troldmænd og hekse.
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G nomer, dværge og nisser har alle dage været 
kendt for deres grådige og griske forhold til 

penge. Det er derfor heller ikke overraskende, at det 
er dem, der sidder på magten i alle Fafner Banks fi-
lialer, hvor du kan veksle dine danske kroner til de 
meget eftertragtede odinarer. Vær beredt på, at du 
kan blive mødt med sure miner fra de griske gno-
mer, når du veksler - de hader at udlevere penge! 

Kort om odinarer
Når du veksler fra kroner til odinarer i Fafner 
Bank, starter vekselkursen ved minumum 50 
kroner, hvilket giver dig 1000 odinarer.

Hvis du besøger festivalen for første gang, kan 
det være svært helt at vide hvor mange odinarer, 
du skal købe. Her er det vores erfaring, at et barn 
i gennemsnit bruger 10002000 odi narer pr. dag 
på festivalen.
Bemærk, at overskydende odinarer ikke kan 
omveksles til kroner efter køb. Du kan til gengæld 
bruge dem på næste års festival.

Her finder du Fafner Bank:

Odense Hovedbibliotek i Borgernes Hus
Østre Stationsvej 15 
Hele uge 42 i bibliotekets betjente åbningstid 
Se åbningstider på odensebib.dk
OBS! Der kan kun betales via MobilePay

Magisk Markedsplads
Gråbrødre Plads
Fredag og lørdag i uge 42 
kl. 10.00 – 17.00
OBS! Der kan betales med kontanter 
eller via MobilePay

Odense Rådhus, Rådhushallen
Flakhaven 1
Fredag og lørdag i uge 42  
kl. 10.00 – 17.00
OBS! Der kan betales med kontanter 
eller via MobilePay 
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VIGTIGT AT VIDE OM PROGRAMMET
Da Magiske Dage Odense på mange måder er en byfest, er festivalens aktiviteter derfor også spredt ud 
over det meste af den indre by i Odense. Hvis ikke man bor i Odense og er kendt i byen, kan det være 
en ud fordring at finde vej til de enkelte aktiviteter. Festivalen har samtidig rigtig mange aktiviteter, og 
det kan måske være svært at danne sig et overblik og planlægge sine dage på festivalen. Vi søger at af
hjælpe dette ved at farveinddele festivalens aktiviteter i zoner. Du kan se, hvordan zonerne er inddelt i 
både listen herunder og på kortet. Det er også muligt at filtrere søgninger i programmet via zonerne på 
magiskedageodense.dk

Det, der ikke nåede at komme med
Programmet for Magiske Dage Odense planlægges helt frem til de sidste dage, inden festivalen afholdes. 
Der kan derfor være aktiviteter, der ikke nåede at komme med i det trykte progam. Vi anbefaler derfor, 
at du også ser programmet igennem på festivalens hjemmeside og derved sikrer dig, at du ikke går glip 
af noget. Festivalens hjemmeside finder du på: magiskedageodense.dk.

Grøn zone: Odense Hovedbibliotek, Storms Pakhus, 
Kongens Have og Odense Teater

Rød zone: Gråbrødre Plads og Jernbanegade

Blå zone: Odense Rådhus, Flakhaven og Skt. Knuds Kirkestræde

Orange zone: Historiens Hus, Klosterhaven og Eventyrhaven

Gul zone: Albani Torv, Den Gamle Kro, Odense Koncerthus, Møntergården og H.C. 
Andersens Hus

Lilla zone: Brandts Klædefabrik, Studenterhuset og Kulturmaskinen

Pink zone: Vintapperstræde, Vestergade og Klaregade

FESTIVALENS ZONER
Herunder kan du se, hvordan festivalens zoner er inddelt. Bemærk, at det ikke er alle veje og bygninger 
der er listet ud for zonerne. Se programmet for de enkelte zoner fra side 12 her i programmet, og se 
kortet for det fulde overblik over festivalens områder.



Orange zone: Historiens Hus, Klosterhaven og Eventyrhaven

Pink zone: Vintapperstræde, Vestergade og Klaregade



KAMPEN MELLEM DE GODE 
OG DE ONDE SKAL AFGORES!

DET LILLE SLAG
Fre. d. 21. 10.  kl. 17.15
Flakhaven 
Billetpris: Gratis uden tilmelding 
Alder: For alle

Det gode og det onde tørner sammen på 
Flakhaven. Hvilken side er du på?

De mørke magikere og lysets troldfolk 
mødes i et indledende opgør. Er du ung 
heks eller troldmand, kan du vælge side og 
være med i kampen. Men vær beredt, for 
de onde har skumle og feje tricks i ærmet!

DET STORE SLAG
Lør. d. 22. 10.  kl. 17.15
Flakhaven 
Billetpris: Gratis uden tilmelding 
Alder: For alle

Nu skal det endelig opgør stå! De gode 
kæmper mod de onde. Men hvem vinder?

Magiske Dage Odense slutter med et brag, 
når lysets og mørkets magikere mødes i 
det endelige opgør! Vil lysets kræfter ende
gyldigt sejre over mørket? Er du ung heks 
eller troldmand, kan du fatte din tryllestav, 
vælge side og være med i Det Store Slag!

BLA 
ZONE
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Tors. d. 20.10. kl. 10.00-17.00/fre. D. 21.10.  kl. 10.00-17.00
Lør. d. 22.10. kl. 10.00-17.00

Store Gråbrødrestræde 6 
Billetpris: Pris i odinarer eller kr. afhænger af valg af tryllestav

Alder: 8-12 år

LAV DIN HELT EGEN TRYLLESTAV I 
TRAEDREJERENS VAERKSTED

 Kom ind og besøg det magiske trædrejerværksted, der i 
århundreder har produceret tryllestave af høj kvalitet og 
holdbarhed. Her kan du lave din helt egen tryllestav og 

vælge hvilken kerne, der passer bedst til dig. 
Vi har et stort lager af tryllestave, der er klargjorte, så de kan tilpas

ses og færdiggøres lige netop til og af dig.
 Inden du går med din nye tryllestav, skal du huske at få den magificeret.

Trædrejeren overværer personligt, at alting går rigtigt for sig. Du 
har også mulighed for at købe nogle af de mange kloge håndbøger, 
der hjælper dig i den magiske verden. Og måske vil der også være 

nye ting på hylderne. Under alle omstændigheder bør du kigge ind 
i det magiske træ drejerværksted og se hemmeligheden bag en god 

tryllestav.

ROD 
ZONE
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MAGISK LOUNGE PA HOVEDBIBLIOTEKET
Hele uge 42 - Man-fre. kl. 10.00-19.00 og lør. kl. 10.00-15.00
Østre Stationsvej 15 / Billetpris: Gratis uden tilmelding / Alder: For alle

Trænger dine hobbitfødder til et hvil efter at have vandret på magiske ruter i byen? Så tag et smut 
forbi Magisk Lounge i Borgernes Hus. Her kan du få varmen, slænge dig i bibliotekets møbler og nyde 
stemningen blandt edderkoppespind og flyvende koste. Når du så er fladet helt ud, kan du nyde synet 
af den flotte udstilling med billeder fra festivalens tidligere år. Benyt også muligheden til at få fyldt op i 
pengepungen – Fafner Bank har nemlig en lille afdeling på biblioteket, hvor du kan sikre dig din portion 
odinarer. Banken på biblioteket har åbent mandagfredag kl. 10.0019.00 og lørdag kl. 10.0015.00.

Er du træt af at være den sidste, der hører det bedste? Vil du allerede nu sikre dig, at 
du er godt klædt på til næste års Magiske Dage Odense? 

Det kan du gøre meget nemt ved at tilmelde dig festivalens nyhedsbrev på: 
magiskedageodense.dk/nyhedsbrev.

I nyhedsbrevet får du en tilpas blanding mellem vigtig praktisk info og magiske 
finurligheder. Og bare rolig, vi fylder ikke din indbakke unødigt. Nyhedsbrevet 
udkommer kun i perioden op til og under festivalen.  

TRAET AF AT VAERE PA MAGISK BAGKANT?
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AKTIVITETER 
UDEN FOR ZONER

 Næsten alle lande har deres egne fortælling
er og historier om mytiske væsner.

Kom og hør de spændende og lidt uhyggelige 
sagn og myter om de fantastiske væsner, som 
mennesket har jagtet siden tidernes morgen. 
Aftenen byder både på fortællinger, quiz og 
lygtejagt.

MAGISK AFTEN PA 
NATURAMA 
Tors. d. 20.10 - kl. 16.30-19.00
Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg
Billetpris: 140 kr. ved indgangen
Alder: For alle

Når magien flyver ind i den kreative café Bronx i Bolbro, 
omdannes de hyggelige rammer til magiske værksteder, 
hvor du kan skabe dine egne eventyrlige redskaber. I 
magikerens værksted kan du lave din egen tryllestav, dit 
eget lykkedyr, udforme magiske amuletter, skabe din 
helt egen beholder til trylledrik eller støv og sidst, men 
ikke mindst, lave potter til magiske bønner. 

MAGIKERENS 
VAERKSTED I BRONX 
Fre. d. 21.10/lør. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Middelfartvej 115B , 5200 Odense V
Billetpris: 15 kr. pr. værksted eller 50 kr. for alle 
fem værksteder.
Alder: For alle
OBS: Voksne behøver ikke købe billet.
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MAGISK BANKO I BRONX
Fre. d. 21.10.  kl. 19.00-21.00
Middelfartvej 115B , 5200 Odense V
Billetpris: 125 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: 18 år+

Kom og vær med til en anderledes magisk bankoaften, 
hvor ingenting følger de normale regler. Aftenen byder 
på banko, trylledrinks og snacks.
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AKTIVITETER I 
GRON ZONE
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 Oplev magien i Odense på en helt ny måde, når 
vi tager dig med på en vandring igennem myter, 

sagn og fortryllende historier. Byen er fyldt med spø
gelseshistorier og fantastiske fortællinger. Turen tager 
ca. 50 minutter. Scan QRkoden ved skiltet i Kongens 
Have.
BEMÆRK: Aktiviteten finder sted mandag, tirsdag, 
onsdag, torsdag, fredag og lørdag.

MAGISK LYDVANDRING 
Tors. d. 20.10 - kl. 10.00-17.00
Kongens Have, Jernbanegade
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 12 år+ 

TORSDAG  D. 20. OKTOBER

 Kom til (u)hyggelig græskarudskæring i Pak
huset. Her er der mulighed for at udfolde dine 

kreative evner med sjove, skræmmende og finurlige 
udskæringer i græskar. Vi anbefaler, at de mindste får 
hjælp af en voksen, da der bruges skarpt værktøj. Der 
er begrænset antal pladser.
BEMÆRK: Aktiviteten finder sted mandag, tirsdag, 
onsdag, torsdag, fredag og lørdag.

GRAESKARUDSKAERING 
Torsdag den 20.10 - kl. 11.00-15.00
Storms Pakhus , Lerchesgade 4
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: For alle

 Er du bidt af en gal magiker, og har du lyst til at 
blive endnu klogere på en vis bebrillet troldmand 

og hans eventyr på og uden for verdens mest fortryl
lende kostskole? Dine værter er Rikke og Marie, der 
til daglig står bag podcasten Alohomora, som hver 
anden uge udkommer med entusiastiske samtaler om 
kostesport, besværgelser og onde troldmænd uden 
næser. 

 ALOHOMORA
Tors. den 20.10 - kl. 15.00-15.45
Odense Hovedbibliotek, Østre Stationsvej 15
Billetpris: Gratis. Tilmelding via magiskedageodense.dk
Alder: 12 år+

Foto: C
olourbox.com
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 K om og mød tegneserieforfatter Peter Madsen, der fortæller om skabelsen af Valhallategneserierne. 
Med et væld af billeder giver Peter Madsen et indblik i arbejdet med at skabe Valhallauniverset. Han 

kommer ind på de enkelte figurers psykologi og design og viser processen fra manuskript til færdig, farvelagt 
side.

 FOREDRAG MED TEGNESERIEFORFATTER PETER MADSEN

Tors. d. 20.10 - kl. 16.00-17.30 - Odense Hovedbibliotek, 2. sal, Østre Stationsvej 15
Billetpris: Gratis. Tilmelding via magiskedageodense.dk
Alder: 8 år+

 Spilmester Claus vil være din guide gennem nogle 
af bibliotekets mange spændende brætspil. Sam

men med andre begejstrede brætspilsentusiaster ud
forsker vi den magiske spilleverden.

MAGISK BRAETSPILSCAFE
Tors. d. 20.10 - kl. 18.00-21.00
Odense Hovedbibliotek, 2. sal, Østre Stationsvej 15
Billetpris: Gratis adgang uden tilmelding
Alder: 16 år+

TORSDAG  D. 20. OKTOBER

Foto: Peter Lundager
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FREDAG  D. 21. OKTOBER

 Gør dig klar til at quizze med Kristian Fjord i det 
magiske univers med alt fra film, bøger, serier og 

hvad der ellers er af magi. Der vil som altid være hyg
gelig stemning og magiske præmier på højkant til vin
derne. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding 
på forhånd. Der spilles i hold á 4 personer. 

MAGISK QUIZ
Fre. d. 21.10 - kl. 16.00-18.00
Storms Pakhus, Lerchesgade 4
Billetpris: Gratis. Tilmelding via stormspakhus.dk
Alder: For alle

Kig indenfor i det mere end 600 år gamle kirke
rum og tag del i kampen, når Jesus går imod dæ

moniske kræfter!

Måske tager du nogle af Hans kræfter med dig ud til 
dine egne kampe mod mørkets magter. 

GUDSTJENESTE I SKT. HANS KIRKE
Fre. d. 21.10 - kl. 17.00-18.00
Skt. Hans Kirke, Sankt Hans Plads 2
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: For alle

Foto: N
oa Sophie Stoustrup
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“Jeg kender ikke halvdelen af   jer halvt 
så godt som jeg gerne vil, og jeg kan 
godt lide mindre end halv delen af   jer 
halvt så godt som I fortjener. 
- Bilbo Baggins”
J.R.R Tolkien, Ringenes Herre
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 Oplev magien i Odense på en helt ny måde, når 
vi tager dig med på en vandring igennem myter, 

sagn og fortryllende historier. Byen er fyldt med spø
gelseshistorier og fantastiske fortællinger. Turen tager 
ca. 50 minutter. Scan QRkoden ved skiltet i Kongens 
Have.
BEMÆRK: Aktiviteten finder sted mandag, tirsdag, 
onsdag, torsdag, fredag og lørdag.

MAGISK LYDVANDRING 
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Kongens Have, Jernbanegade
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 12 år+ 

 Før digitale dippedutter og mærkelig mekanik blev 
en fast del af vores liv, var der steampunk og sir

lige tandhjul. Til denne workshop medbringer den 
mystis ke opfinder, Mester Casper, fingersnilde og 
traditioner fra Londons tågede gader. Lær at skabe 
tandhjul, der ville imponerende selv den mest garve
de steampunkekspert.

STEAMPUNKVAERKSTED
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 9.00-14.00 - Flere hold
Makerspace,  Odense Hovedbibliotek, Østre Stationsvej 15
Billetpris: 20 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: 812 år 

FREDAG/LORDAG  D. 21.-22. OKTOBER

Foto: C
olourbox.com

“Selvfølgelig sker det inde i dit hoved ... Men 
hvorfor i alverden skulle det betyde at det ikke er 
rigtigt? - Albus Dumbledore” 
J.K. Rowling, Harry Potter og dødsregalierne
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 Vi byder velkommen til en klassisk omgang banko 
med et magisk twist. Det bliver festligt og ma

gisk, når Pakhusets bankovært Fjord smider om sig 
med numre og trylleformularer. Der vil naturligvis 
være magiske præmier og hyggelige sidegevinster.

MAGISK BANKO
Lør. d. 22.10 - kl. 12.00-14.00
Storms Pakhus, Lerchesgade 4
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: For alle

Foto: N
oa Sophie Stoustrup

LORDAG  D. 22. OKTOBER

Du kan købe Odins 
Slør i Magisk Info 

på Gråbrødre Plads

I novellen Odins Slør, skrevet helt eksklusivt til 
Magiske Dage Odense af fantasyforfatter Julie 
Midtgaard, møder vi de to søskende 
Hjalte (storebror), Frida (lillesøster) 
og deres hund Gris.

Hvis du tror, at Gris bare er en lille, 
stædig hund, der bider i folks bukse
ben, kan du godt tro om igen! Lige
som også Hjalte og Frida selv  og 
byen de bor i  viser Gris sig at være 
meget mere, end man først lige ser. 
Hvis du har læst Odins Slør, ved du, 
hvad der sker, men ved du også hvilk
en hunde race, at Gris er? 

Gris er faktisk en fransk bulldog.

Vidste du at...
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AKTIVITETER I 
ROD ZONE
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 Grand Hotel inviterer på magisk treretters middag 
for fumlerforældre, unge troldmænd og hekse. 

Menuen står blandt andet på sprøde stykker af dynd
folkgælle, professor Pomonas friske grøntsager i jord 
og tudseslim samt stegt dragefilet. 

MAGISK FESTMALTID PA GRAND HOTEL 
Tors. d. 20.10 - kl. 17.00-22.00 - Flere hold
First Hotel Grand, Jernbanegade 18
Billetpris: 350 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: For alle
OBS! Drikkelse er IKKE inkluderet i billetten, men 
kan tilkøbes for hhv. 175 kr. for voksne, og 75 kr. for 
børn til og med 12 år (ad libitum).

TORSDAG  D. 20. OKTOBER

Foto: René Jensen O
FA

MAGICAL COCKTAILS AND HOW TO DRINK THEM 

Tors. d. 20.10 - kl. 18.00-21.00
Privaten, Jernbanegade 3, 1. sal
Billetpris: 249 kr. via magiskedageodense.dk. Bemærk, at billetpris fredag og lørdag er 299 kr. 
Alder: 18 år+ 
OBS! Nogle af drinksene indeholder laktose.

Kom og bliv klogere (og smag) på lækre magiske cocktails på Privaten.
Når de sidste lyse timer går på hæld, og efterårets mørke kommer ulmende, 

så kan du se hekse og troldmænd gå mod Privaten, hvor der vil blive serveret 
fire forskellige magiske cocktails. 

Så lad de yngste troldmænd og hekse blive hjemme, for bartendere i verdens
klasse og en historiker er klar til at tage dig gennem en magisk verden. 
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ALKYMISTEN
Billetpris: 20 kr. / 400 odinarer 
Alder: 6-12 år

Rygterne taler sandt, og de sagnomspundne 
alkymister lægger i år vejen forbi Odense. 
Tiltrukket af byens magi ønsker de kloge, 
magiske vismænd og kvinder at foretage deres 
fortryllende eksperimenter i hjertet af byen. 
Tør du hjælpe dem med at lave ting om til guld 
og skabe livets eliksir?

DEN FORTRYLLEDE SKOV
Billetpris: 10 kr. / 200 odinarer 
Alder: 4-12 år

I Den Fortryllede Skov hersker kreati
viteten. Her kan kreative troldmænd og 
hekse lave perleplader, skabe fortryllende 
magiske dyr og finde drageguld.

DROMMESPEJLET
Billetpris: Pris afhænger 
af motiv.  Der kan betales 
med MobilePay eller 
odinarer. 
Alder: 4-16 år

Kom og oplev fortryllelsen ved ansigtsmaling. 
Måske har du et ønske om at opleve Magiske 
Dage som et magisk væsen? Måske har du lyst 
til at vise dine ar, som du har fået i kamp mod 
en farlig troldmand? Eller måske ønsker du 
blot at skifte til din magiske identitet for en 
dag...

FAFNER BANK
Billetpris: Gratis adgang
Alder: For alle

Læs alt, hvad du har brug for at vide om Fafner 
Bank på side 7 her i programmet.

MAGISK MARKEDSPLADS
Fre. d. 21.10./lør. d. 22.10. kl. 10.0017.00  Gråbrødre Plads 1
Billetpris: Se de enkelte aktiviteter for pris. Alder: For alle

I ly af det gamle franciskaner kloster har magikere siden Vikingetiden mødt hinanden på 
den gamle markedsplads for at købe og sælge magiske genstande. Pladsen bliver blandt 

Odenses almindelige beboere kaldt for Gråbrødre Plads, men intet andet sted i Odense er 
Odins Slør mellem den magiske verden og den normale hverdag tyndere end på den Magiske 
Markedsplads. Når handlende  køber og sælger, svindler og lyver, mens heksebørn og trold-
mandslærlinge løber mellem boderne, er stemningen magisk. Kom og oplev besværgelser og 
mystiske spådomme samt lyssky handler, der normalt ikke tåler dagens lys.
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MAGISK MARKEDSPLADS
MAGISK INFO
Billetpris: Gratis adgang
Alder: For alle

Få hjælp til at finde rundt, finde dagens 
odinarkurs eller noget helt tredje. Hos Magisk 
Info har vi gode svar på dårlige spørgsmål, 
sandfærdige svar på det, du vidste i forvejen og 
meget mere info. Her kan du også købe Odins 
Slør, efterlyse vildfarne besværgelser og mødes 
med din mor og far.  

MESTER CORIUMS LAEDER-
VAERKSTED
Billetpris: 30 kr. / 600 odinarer 
Alder: 6-12 år

Har folk svært ved at greje, hvilket 
element du tilhører, eller vil 
du gerne stolt fremvise dit lit
terære favoritunivers? Hos Mester Coriums 
Læderværksted kan du lave dit helt eget em
blem i læder, som du kan sætte på dine fineste 
troldmandsgevanter.

RAVNENS SYN
Billetpris: 10 kr. / 200 odinarer 
Alder: 6-12 år

Ravnens Syn er gået i arv i flere generationer 
og er igennem fortællingen Odins Slør blevet 

kendt i hele troldmandsverdenen. Ligesom 
Hjalte og Frida får det i Odins Slør, kan du nu 
også få tjekket dit magiske syn, og få afsløret, 
hvilket element du hører til. Er dit element 
mon ild, jord, luft eller vand? Når du får dit 
rette element, opdager du mange nye ting om 
den magiske verden, der hele tiden har været 
lige under sløret i Odense.

SUKKERFEENS SLIKBUTIK
Billetpris:  Pris afhænger af indkøb.  Der kan 
betales med MobilePay eller odinarer. 
Alder: For alle

Slikbutikken er tilbage, og i år er det 
Sukkerfeen, der er klar til at fylde store 
som små, magiske maver med alskens 
sukkersøde sager. 

TRYLLESTAVSEMPORIUM 
OG VAERKSTED
Billetpris: 10 kr. for tryllestav og 15 kr. for 
workshop / 200 odinarer for en tryllestav og 
300 odinarer for workshop 
Alder: 4-12 år

Er du klar til at indtage den 
magiske verden, og mangler 
du blot enhver heks og troldmands 
vigtigste klenodie: En tryllestav? Hos 
Tryllestavsemporium sælges robuste 
og praktiske stave til enhver smag. 
Kom ind i shoppen, og find den helt rigtige 
tryllestav – hvis ikke tryllestaven finder dig 
først. 
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 Kom og udsmyk dit helt eget magiske krus. 
Du kan dekorere dit krus med et stort udvalg af 

farver, lige fra pasteller til neon, samt guld og sølv. Vi 
sørger for alt til dagen, du skal bare medbringe magi
en. Udover at tåle opvaskemaskine, tåler kruset også 
hekseeliksirer, trylledrikke og alle de magiske drikke, 
du kan finde på.

TRYLLEKRUSET
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.15-17.00 - Flere hold
Odense Teater, Jernbanegade 21
Billetpris: 30 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: 616 år

 G uldfeen inviterer publikum inden for til en gan
ske særlig oplevelse af stille magi.

Hun vil med langsomme bevægelser og sit tryllestøv 
fortrylle publikum. Pssst! Rygtet siger, at man ved 
hjælp af hendes tryllestøv kan få alle sine ønsker op
fyldt.

GULDFEEN
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 11.00-13.30 - Flere hold
Gråbrødre Kloster, Gråbrødre Plads 1
Billetpris: 15 kr.  via magiskedageodense.dk
Alder: 412 år
OBS! Forældre må gerne deltage, men skal da også 
købe billet.

 Isdronningen Jadis er på udkig efter ærkefjenden Aslan. 
Hun har brug for en masse ædle riddere for at vinde 

slaget om Narnia. Hun træner sine riddere i sværdkamp 
og magi. Lær at trylle andre til skulpturer, og snyd fjen
den til at tro, at du er en skulptur. Hvis du gør dig umage, 
kan du blive slået til ridder af selveste isdronningen!

 ISDRONNINGEN
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 12.30-14.30 - Flere hold
Gråbrødre Kloster, Gråbrødre Plads 1
Billetpris: 15 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: 612 år
OBS! Forældre må gerne deltage, men skal da også 
købe billet.

FREDAG/LORDAG  D. 21.-22. OKTOBER

Foto: C
olourbox.com
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 Besøg klosteret og bliv tryllebundet af Emmaus heksekor og deres magiske stemmer. 

Se tider på magiskedageodense.dk.

KONCERT MED DET MYSTISKE HEKSEKOR
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 15.00-16.30 - Flere hold
Gråbrødre Kloster, Gråbrødre Plads 1
Billetpris: 15 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: For alle 

FREDAG/LORDAG  D. 21.-22. OKTOBER

 Kom og bliv klogere (og smag) på hele fire lækre, 
magiske cocktails på Privaten.

Lad de yngste troldmænd og hekse blive hjemme, for 
bartendere i verdensklasse og en historiker er klar til 
at tage dig gennem en magisk verden.

 MAGICAL COCKTAILS AND 
HOW TO DRINK THEM
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 19.00-22.00 
Privaten, Jernbanegade 3, 1. sal
Billetpris: 299 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: 18 år+
OBS! Nogle af drinksene indeholder produkter med laktose.

Foto: Erling H
ollm

an Jensen, O
FA



AKTIVITETER I 
PINK ZONE
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 Vores kedler bobler hos The Pie Project. Her kan 
du købe fantastiske tærter og kager i Elverstræ

de. Vi sælger dragehjerter og hekseøjne. Kom og prøv 
vores magiske tærter og få en magisk oplevelse!

FORTRYLLENDE TAERTER OG 
BOBLENDE VARME DRIKKE 
Tors. d. 20.10 - kl. 10.00-20.00
The Pie Project, Vintapperstræde 49
Billetpris: Varierende priser. Der kan kun betales med 
DKK.
Alder: For alle

TORSDAG  D. 20. OKTOBER

Foto: C
olourbox.com

Du kan købe Odins 
Slør i Magisk Info 

på Gråbrødre Plads

Vidste du at...
I novellen Odins Slør, skrevet helt eksklusivt til 
Magiske Dage Odense af fantasyforfatter Julie 
Midtgaard, ser vi en indtil nu ukendt side af Ocea
nia  den meget omdiskuterede statue på Flakhaven.

Hvor de fleste, der bor i Odense, nok ikke 
synes, at Oceania egentlig er særlig køn, 
og mest af alt bare skal bruges til at klatre på, 
så afslører Odins Slør noget ret så fantastisk om 
den store statue. 

Som hendes navn afslører, så er Oceania forbun
det med vand. Men ikke bare vand... Hun er tæt 
forbundet med vandelementet, og alle de magikere, 
der tilhører dette element, kan meget mere end 
bare klatre på Oceania. De kan nemlig kommuni
kere med hende og bede hende om hjælp!
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 Vores kedler bobler hos The Pie Project. Her kan 
du købe fantastiske tærter og kager i Elverstræ

de. Vi sælger dragehjerter og hekseøjne. Kom og prøv 
vores magiske tærter og få en magisk oplevelse!

FORTRYLLENDE TAERTER OG 
BOBLENDE VARME DRIKKE 
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-20.00
The Pie Project, Vintapperstræde 49
Billetpris: Varierende priser
Alder: For alle

 Behandler skæbnen dig ikke ordentligt? Så besøg 
vores mystiske spåkoner, og hør om din fremtid. 

De spår i tarotkort, læser i hænder og rister runer  og 
de kan give dig svaret på alle livets spørgsmål, hvis du 
er villig til at betale prisen. 

SPAKONERNE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Klaregade 3
Billetpris: 15 kr. / 300 odinarer 
Alder: 612 år 

Foto: C
olourbox.com
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FREDAG/LORDAG  D. 21.-22. OKTOBER

“Du må ikke gøre noget, du ikke kan gøre 
ugjort, før du har tænkt over, hvad du ikke 
vil kunne gøre, når først du har gjort det.” 
Robin Hobb, Snigmorderens Lærling



Fre. d. 21.10/Lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00 - Flere hold
Klaregade 17

Billetpris: 10 kr. via magiskedageodense.dk 
Alder: 812 år

MAGIKEREN I DEN GAMLE RUIN 
I BISPEHAVEN

 En mystisk magiker har slået sig ned i den gamle ruin i bispens have. Magikeren laver trylledrikke 
og eliksirer, og rygter spreder sig om de mange magiske undere, der skabes i den kolde krypt. 

Tør du besøge den?

Bemærk, at der er svært fremkommeligt terræn for gangbesværede og kørestolsbrugere.



AKTIVITETER I 
LILLA ZONE
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 Kom og design din egen tshirt eller mulepose. 
Du kan også lave andre sjove og magiske ting i 

papir. 
BEMÆRK! Aktiviteten holder åbent onsdag, tors
dag, fredag og lørdag.

 DESIGN DIN EGEN T-SHIRT 
ELLER MULEPOSE
Tors. d. 20.10 - kl. 10.00-17.00
Kulturmaskinen, Medieværkstedet, Farvergården 7
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 612 år 
OBS! Der opkræves betaling for materialer.

TORSDAG  D. 20. OKTOBER

 På Medieværkstedet på Kulturmaskinen kan du 
folde din egen drage og lave andre sjove og ma

giske ting i papir. 

BEMÆRK! Aktiviteten holder åbent onsdag, tors
dag, fredag og lørdag.

FOLD DIN EGEN DRAGE
Tors. d. 20.10 - kl. 10.00-15.00
Kulturmaskinen, Medieværkstedet, Farvergården 7
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 812 år 
OBS! Der opkræves betaling for materialer.

 Hos Madam Dortheas kappeværksted kan du få 
hjælp til at sy din helt egen kappe og blive klar 

til at indtage festivalen som en sand magiker. 

BEMÆRK! Aktiviteten holder åbent onsdag, tors
dag, fredag og lørdag.

MADAM DORTHEAS KAPPEVAERKSTED
Tors. d. 20.10 - kl. 10.00-18.00 - Flere hold
Kulturmaskinen, Tekstilværkstedet, Farvergården 7
Billetpris: 200 kr. via kulturmaskinen.com
Alder: 616 år 
OBS! Adgang kun med forudbetalt billet

Foto: C
olourbox.com
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TORSDAG  D. 20. OKTOBER

 I smykkeværkstedet kan du skabe dit eget beskyt
tende smykke  fyldt med magisk støv, trillende 

perler, fjer og måske en lille knogle m.m. En voksen 
hjælper kan være god at have, for du er nemlig oppe 
imod store kræfter.
BEMÆRK! Aktiviteten holder åbent onsdag, tors
dag, fredag og lørdag.

SMYKGIEN SMYKKEVAERKSTED
Tors. d. 20.10 - kl. 10.00-18.00 - Flere hold
Kulturmaskinen, Frølageret, Farvergården 7
Billetpris: 75 kr. via kulturmaskinen.com
Alder: 6 år+

 Kom og udsmyk dit helt eget magiske krus. 
Du kan dekorere dit krus med et stort udvalg af 

farver, lige fra pasteller til neon, samt guld og sølv. Vi 
sørger for alt til dagen, du skal bare medbringe magi
en. Udover at tåle opvaskemaskine, tåler kruset også 
hekseeliksirer, trylledrikke og alle de magiske drikke, 
du kan finde på.

TRYLLEKRUSET
Tors. d. 20.10 - kl. 10.15-17.00 - Flere hold
Kulturmaskinen, Mødelokale Andersen, 1. sal, Far ver
gården 7
Billetpris: 30 kr. via kulturmaskinen.com
Alder: 616 år

Foto: N
iels C

hristian G
eil

Foto: C
olourbox.com

 Lerværkstedet inviterer til workshop, hvor du kan 
lave din helt egen sikkerhedsamulet. Magien 

manifesteres i en amulet med et særligt symbol med 
en unik betydning og egenskab, der vælges af dig. 
BEMÆRK! Aktiviteten holder åbent onsdag, tors
dag, fredag og lørdag.

 SKAB EN MAGISK AMULET
Tors. d. 20.10 - kl. 10.00-18.00 - Flere hold
Kulturmaskinen, Lerværkstedet, Farvergården 7
Billetpris: 50 kr. via kulturmaskinen.com
Alder: 416 år. Børn 4-10 år kun i følgeskab med en 
voksen. OBS! Adgang kun med forudkøbt billet. 
Voksne skal ikke have billet.
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 Fotografi betyder at tegne med lys, og blåtryk er 
en gammel, fotografisk teknik. Vi vil med planter, 

stjernestøv og fjer skabe vores egne magiske, blå ver
dener på papir.

BEMÆRK! Aktiviteten holder åbent tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag og lørdag.

 MAGISKE BLA VERDENER
Tors. d. 20.10 - kl. 10.30-16.00 - Flere hold
Kunstmuseum Brandts, Amfipladsen 7
Billetpris: Gratis. Tilmelding via magiskedageodense.dk
Alder: 812 år 
OBS! Voksne ingen adgang.

TORSDAG  D. 20. OKTOBER

Foto: Lea M
øller

Vidste du at...
Du kan købe Odins Slør i Magisk Info på Gråbrødre Plads

I novellen Odins Slør, skrevet helt eksklusivt til Magiske 
Dage Odense af fantasyforfatter Julie Midtgaard, bliver vi 
introduceret til fire helt nye og meget vigtige besværgelser. 
To af dem afslører vi for dig her.

Groah er en vækstbesværgelse
Kommer af ordet “gro”
Besværgelsen bruges typisk til at få planter til at vokse, men der er 
set tilfælde, hvor særligt magtfulde magikere har kunnet bruge 
besværgelsen til at skabe vækst på andre måder. Særligt én 
magiker er kendt for pludselig at have rigtig mange odinarer 
i banken efter brug af besværgelsen...

Frjosa er en lammelsesbesværgelse
Kommer af ordet “fryse”
Frjosa er en besværgelse, man skal være forsigtig med, 
for den kan paralysere alt og alle, den kastes mod. Det 
er alment kendt, at DSB ofte døjer med forsinkelser på 
grund af vildfarne Frjosabesværgelser, der får togene til 
at stå stille. Frjosa er dog først og fremmest én af de bedste 
angrebsbesværgelser i kampen mod de onde kræfter!

Hvilken af de to besværgelser, tror du, er brugt mod Griminir 
her?
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 Er du allerede brætspilsekspert? Eller vil du blot 
hygge dig med dine venner? Så kom forbi, når 

rollespilsefterskolen ”EPOS” lærer fra sig. Vi sørger 
for fantasybrætspil og magisk stemning.

BRAETSPILSCAFE
Fre. d. 21.10 - kl. 19.30-21.30
Frølagerets bar, Farvergården 7 (via Pantheonsgade)
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 14 år+

 Magiske dage Odense og Studenterhus Odense 
inviterer inden for til en god omgang magisk 

karaoke! Kom og syng med på alle de kendte magiske 
sange, og slip din indre sangfugl løs. Det kan være, at 
du bliver tryllebundet af sirener og elveres sang  eller 
at du selv synger, så varulvene hyler.
Det bliver en magisk aften med sjove indslag, og må
ske afsløres der nogle skjulte talenter.

MAGICAL KARAOKE
Fre. d. 21.10 - kl. 20.00-24.00
Studenterhus Odense, Amfipladsen 6
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 18 år+

FREDAG  D. 21. OKTOBER
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 M agisk brætspil giver dig muligheden for at spil
le brætspil med andre, der også elsker spil. Der 

er bl.a. spil, som udfordrer dig i viden om magiske 
universer, strategispil om nordisk mytologi og spil, 
der stiller særlige krav til samarbejde, hvis du vil slip
pe igennem den magiske labyrint.

MAGISKE BRAETSPIL
Fre. d. 21.10 - kl. 10.00-20.00
Studenterhus Odense, Farvergården 6
Billetpris: Gratis uden tilmelding (depositum på 50 kr. 
per spil. Returneres når spillet afleveres)
Alder: 16 år+

Fo
to

: N
iel

s C
hr

ist
ian

 G
eil



35

 Kom og design din egen tshirt eller mulepose. 
Du kan også lave andre sjove og magiske ting i 

papir. 
BEMÆRK! Aktiviteten holder åbent onsdag, tors
dag, fredag og lørdag.

 DESIGN DIN EGEN T-SHIRT 
ELLER MULEPOSE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Kulturmaskinen, Medieværkstedet, Farvergården 7
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 612 år 
OBS! Der opkræves betaling for mateterialer.

 På Medieværkstedet på Kulturmaskinen kan du 
folde din egen drage og lave andre sjove og ma

giske ting i papir. 

BEMÆRK! Aktiviteten holder åbent onsdag, tors
dag, fredag og lørdag.

FOLD DIN EGEN DRAGE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Kulturmaskinen, Medieværkstedet, Farvergården 7
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 812 år 
OBS! Der opkræves betaling for mateterialer.

 Hos Madam Dortheas kappeværksted kan du få 
hjælp til at sy din helt egen kappe og blive klar 

til at indtage festivalen som en sand magiker. 

BEMÆRK! Aktiviteten holder åbent onsdag, tors
dag, fredag og lørdag.

MADAM DORTHEAS KAPPEVAERKSTED
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-18.00 - Flere hold
Kulturmaskinen, Tekstilværkstedet, Farvergården 7
Billetpris: 200 kr. via kulturmaskinen.com
Alder: 616 år 
OBS! Adgang kun med forudbetalt billet

Foto: C
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 Lerværkstedet inviterer til workshop, hvor du kan 
lave din helt egen sikkerhedsamulet! Magien 

manifesteres i en amulet med et særligt symbol med 
en unik betydning og egenskab, der vælges af dig. 
BEMÆRK!  Aktiviteten finder sted onsdag, torsdag, 
fredag og lørdag.

 SKAB EN MAGISK AMULET
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-18.00 - Flere hold
Kulturmaskinen, Lerværkstedet, Farvergården 7
Billetpris: 50 kr. via kulturmaskinen.com
Alder: 416 år. Børn 4-10 år kun i følgeskab med en 
voksen. OBS! Adgang kun med forudkøbt billet. 
Voksne skal ikke have billet.

 I smykkeværkstedet kan du skabe dit eget beskyt
tende smykke  fyldt med magisk støv, trillende 

perler, fjer og måske en lille knogle m.m. En voksen 
hjælper kan være god at have, for du er nemlig oppe 
imod store kræfter.
BEMÆRK! Aktiviteten finder sted onsdag, torsdag, 
fredag og lørdag.

  SMYKGIEN SMYKKEVAERKSTED
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.30-18.00 - Flere hold
Kulturmaskinen, Frølageret, Farvergården 7
Billetpris: 75 kr. via kulturmaskinen.com
Alder: 6 år+

 Fotografi betyder at tegne med lys, og blåtryk er 
en gammel fotografisk, teknik. Vi vil med planter, 

stjernestøv og fjer skabe vores egne magiske, blå ver
dener på papir.
BEMÆRK! Aktiviteten finder sted tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag og lørdag.

 MAGISKE BLA VERDENER
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.30-16.00 - Flere hold
Kunstmuseum Brandts, Amfipladsen 7
Billetpris: Gratis. Tilmelding via magiskedageodense.dk
Alder: 812 år 
OBS! Voksne ingen adgang
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Tag børn og andre legelystne sjæle med til Frøken 
Følleslevs Krystalworkshop, hvor I får muligheden 
for at lave jeres helt egne magiske krystaller. Første 
dag skaber I krystallen af flydende magi og mikser 
med farve eller glimmer. Anden dag er krystallen 
størknet og klar til at blive tryllet ud af formen.

 MAGISKE KRYSTALLER
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-14.00
Studenterhus Odense, Amfipladsen 6
Billetpris: 80 kr. via studenterhus.dk
Alder: 616 år 
OBS!  Når du køber billet, gælder den for både fre-
dag og lørdag, og du skal kunne deltage begge dage.

 Mangler du en troldmands/heksepause i løbet 
af din eventyrlige rejse under Magiske Dage? 

Så står Fredo’s klar med trylledrikke, som giver dig et 
ekstra tilskud energi i form af sort kaffemagi eller et 
styk børnesukkerskud i flydende drikkeform.

ELIKSIR MOD KOLDE FODDER
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Fredo’s Coffee Right, Brandts Passage 31 G
Billetpris: Variende priser
Alder: For alle

 Gå på skattejagt rundt omkring i byen, og find al
fens ti sokker og bøger. Kom forbi Studenterhus 

Odense og få dit skattekort, så jagten kan begynde. 
Når du er færdig, kan du aflevere dit svar hos Studen
terhuset og være med i konkurrencen om magiske 
præmier.
Mere info om ledetråde og præmier findes på selve 
skatte kortet.

MAGISK SKATTEJAGT
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00 
Studenterhus Odense, Amfipladsen 6
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: For alle 

Foto: U
rsula, Pixabay.com
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MAGISKE BODER
Fre. d. 21.10./lør. d. 22.10. kl. 10.0017.00  Studenterhus Odense, Amfipladsen 6 
Billetpris: Gratis adgang. Alder: For alle.
OBS! Priser i boderne varierer, og der kan kun betales med MobilePay. 

 Gør et godt køb i de fantastiske boder. Her er alt, hvad hjertet begærer for den penitten
grynsagtige troldkarl. I boderne finder du et farverigt og magisk udvalg af diverse fanta

stiske finurligheder, som ingen troldmand eller heks kan eller må undvære. Alt fra tryllestave 
og fjerpenne til magiske smykker og meget mere. Alt er håndlavet af de største magikere fra 
hele den magiske verden.

MADEBYTROLLS
Hos MadeByTrolls kan du købe unik kunst, magiske 
æsker og monsteræsker med tænder. Du finder også 
smukke tryllestave, amulethalskæder, stickers med 
rollespils tema og meget, meget mere!

ARS BENE MORIENDI DESIGN
Hvis du er fascineret af vikinger, sagaer og myter, er Ars 
Bene Moriendi Designboden noget for dig. Her kan 
du købe smukke, organiske, unika smykker, tryllestave,  
drager og skrivepenne. Inspirationen er nordisk myto
logi og folketro.

LISELLEMADE
Hos Lisellemade kan du købe håndlavede, magiske 
kreationer  særligt tryllestave, fjerpenne, magibøger, 
potionhalskæder, farveskiftende LEDlamper og hals
kæder samt meget, meget mere.
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GITTEMADE
Hos Gittemade kan du købe halskæder og øreringe 
med krystaller og magiske vedhæng. Derudover finder 
du også strik – blandt andet huer til store og små, og 
håndledsvarmere (typisk i farver, der matcher de farver, 
troldmændene og heksene ofte ses i, rød/gul, grøn/
sølv, gul/sort og blå/grå).

EMMA JUUL 
Emma Juul sælger smukke, håndlavede tryllestave. Tryl
lestavene laves ud af otte forskellige træsorter, og ikke to 
er ens. I boden har du også mulighed for at bestille din 
egen tryllestav, som skabes ud fra dine ønsker. 
Alle tryllestavene er håndlavede og ikke replikationer af 
de eksisterende fra Harry Potter. 

MAGICAL ART
Hos Magical Art kan du få malet dit helt eget magiske 
portræt, købe unikke, hånddrejede tryllestave, mønstre 
til eventyrlige, flettede julehjerter og artprint, postkort 
og puslespil af maleriet Et anderledes portræt af en trold
mandslærlings skab.

SHEFURAS MAGISKE 
MENAGERI  
I Shefuras magiske menageri er målet, at varerne er  
unikke, og at der er noget for alle. Hvad enten du er til 
feer, søde ugler, smukke medaljoner eller mørke drager, 
så går du ikke forgæves hos Christina A. Især bodens 
ugleting er populære blandt de små magikere. 

MAGISKE BODER
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MAGISKE BODER
MARIE LOUISE OLESEN
Hos Marie Louise arbejdes der særligt meget i læder, 
men også andre magiske materialer tages i brug. I bod
en kan du købe ting, der er særligt fremstillet til alle de 
mange magikere på Magiske Dage Odense.

MARIE MILLING  
Særligt Harry Potter, Ringenes Herre, den nordiske my
tologi og naturens magiske motiver er inspirationen bag 
kreationerne i Marie Millings bod.  Kom og se  og køb 
 specialdesignede øreringe, magiske dyr, Hogwarts
kollegier eller lignende.

SURUYAS STUDIOS
Smykkerne hos Suruyas taler til den spirituelle mysti
ker. Magikere med speciale i både jordens og universets 
elementer vil helt sikkert kunne finde det helt rig tige 
smykke. Smykkerne sælges i smukke, små poser og 
æsker. 

STARDUST 
Hos Maria finder du blandt andet små hekse, hjælpe 
djævle, magiske uroer af drivtømmer med krystaller og 
bløde monstre.
Alt er lavet i genbrugsmaterialer og med en tæt 
samhørig hed med naturens magi. Der er noget for alle 
aldre, og det er helt sikkert ikke ting, du finder andre 
steder. 
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LORDAG  D. 22. OKTOBER

Tag børnene med til magisk krystalkuglework
shop, hvor de får muligheden for at lave deres 

helt egen magiske krystalkugle. I kan vælge at med
bringe og genbruge jeres egne syltetøjsglas eller bruge 
nogle, som vi stiller til rådighed. 

BAEREDYGTIGE OG MAGISKE 
KRYSTALKUGLER
Lør. d. 22.10 - kl. 10.00-14.00 
Studenterhus Odense (Caféen), Amfipladsen 6
Billetpris: 40 kr. via studenterhus.dk
Alder: 616 år
OBS! Medfølgende voksne skal ikke købe billet.

Foto: C
olourbox.com

During the reign of King Christian IV, hundreds of pe
ople were prosecuted as witches. About half of those 
tried for witchcraft ended up being burned alive on the 
stake. In this talk, Associate Professor Louise Nyholm 
will tell the story of some of these cases, which in the 
21st century often seems brutal and superstitious.

SCIENCE AND BEERS: 
CHRISTIAN IV AND THE DANISH 
WITCH PROSECUTIONS
Lør. d. 22.10 - kl. 19.30-21.30
Studenterhus Odense, Amfipladsen 6
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 18 år+
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Har du en fan fictionforfatter gemt i maven? Må
ske har du endda noget, som du gerne vil prøve 

at læse op? Eller måske er du bare interesseret i gen
ren? Hvis du kan svare ja til et af disse spørgsmål, så 
tag med til åben scene med fokus på fan fiction, og 
mød ligesindede nørder, der elsker at læse og skrive.

FAN FICTION - ABEN SCENE
Lør. d. 22.10 - kl. 19.30-22.00 
Kulturmaskinen, Frølagerets bar, Farvergården 7
(Indgang via Pantheonsgade)
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 16 år+
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 Kom og oplev vores dygtigste professorer, når de 
står klar til at lære både store og små magikere 

de mest eventyrlige spil. Du kan også nyde en lækker, 
forfriskende butterbeer. 
BEMÆRK! Aktiviteten finder sted onsdag, torsdag, 
fredag og lørdag.

BUTTERBEER OG MAGISKE BRAET-
SPIL HOS PAPAS PAPBAR
Tors. d. 20.10 - kl. 12.00-23.00
Papas Papbar, Sankt Knuds Kirkestræde 2
Billetpris: Varierende priser
Alder: For alle

TORSDAG  D. 20. OKTOBER

Foto: Pixabay.com

FREDAG  D. 21. OKTOBER

 Kom og vær med til åbningen af Magiske Dage 
Odense. By og kulturrådmand Søren Windell 

byder velkommen til festivalen. Magikere i alle aldre 
er velkomne til denne festlige begivenhed – gerne ud
klædte.

OFFICIEL ABNING AF 
MAGISKE DAGE ODENSE 2022
Fre. d. 21.10 - kl. 10.00-10.15
Flakhaven
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: For alle

Foto: N
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“Jeg tror, at du er bestemt til at være her, og 
jeg vil have dig og din ulv med, når vi drager 
ud fra Muren. - Lord Mormont” 
George R.R. Martin, Kampen om tronen



44

 Kom og oplev vores dygtigste professorer, når de 
står klar til at lære både store og små magikere 

de mest eventyrlige spil. Du kan også nyde en lækker, 
forfriskende butterbeer. 
BEMÆRK! Aktiviteten finder sted onsdag, torsdag, 
fredag og lørdag.

BUTTERBEER OG MAGISKE BRAET-
SPIL HOS PAPAS PAPBAR
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 12.00-23.00
Papas Papbar, Sankt Knuds Kirkestræde 2
Billetpris: Varierende priser
Alder: For alle

 I en helt usædvanlig byvandring for både dværge og 
troldmænd (børn og voksne) guides deltagerne 

gennem Odenses skumle gader og stræder af ordma
giker Emil Nygård, en af Danmarks førende poetry 
slammere. Undervejs vil deltagerne selv få lov til at 
forme historiernes detaljer gennem interaktive gen
opførelser. Det bliver både spændende og sjovt!

ODINS HEMMELIGE ODENSE 
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-16.00 - Flere hold
Platanhaven
Billetpris: 30 kr. per person/100 kr. familiebillet (for 4 
personer eller flere) via magiskedageodense.dk 
Alder: For alle

 Kom ned i den gamle og mystiske bankboks, hvor 
to magikere har brug for hjælp. Den onde magi 

har været der og sat sine spor, så der er brug for din 
hjælp til at få den gode magi tilbage i Odense. Du skal 
igennem en masse prøvelser ved at løse gåder og hjæl
pe de to magikere videre i deres kamp mod det onde.

DREWSENS MYSTERIER
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-16.15 - Flere hold
Drewsens Spisehus, kælderen  Flakhaven 1
Billetpris: 250 kr. pr hold (26 personer) via 
magiskedageodense.dk
Alder: Børn fra 8 år og børnefamilier

Foto: Pixabay.com
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 Kom og lær bueskydningens fornemme kunst. De 
skarpe skytter fra Dragerytterne lærer tips og 

tricks fra sig og får uddannet hekse og troldmands
spirer til dygtige bueskytter.

TRAEN BUESKYDNING MED 
TEMPELRIDDERE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00 
Platanhaven
Billetpris: 15 kr. / 300 odinarer 
Alder: 612 år

 Pandekagemanden tager sin eventyrlige pandeka
gevogn med på Magiske Dage Odense. Her kan 

du få alskens pandekager både til familiens mindste 
og største troldmænd.

 EVENTYRPANDEKAGER
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00 
Flakhaven 1
Billetpris: Varierende priser
Alder: For alle

 D ansefeen Ditte danser drømmende med sit pub
likum. Hun er sød og smuk som den blå himmel 

med vinger i det klareste krystal. Hun spiller en lille, 
simpel melodi, inden hun inviterer publikum til for
tryllende dans og lege. Du kan både danse trylledans, 
solodans og måske endda blive fortryllet for en stund, 
hvem ved?

DITTE DANSEFE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 11.00-14.30 - Flere hold
Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2
Billetpris: 15 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: 46 år
OBS! Forældre må gerne deltage, men skal da også 
købe billet.

Foto: C
olourbox.com
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Fre. d. 21.10./lør. d. 22.10. kl. 10.00-17.00
Rådhushallen, Flakhaven 2 / Billetpris: 25 kr. / 500 odinarer 
Alder: 6-12 år / OBS: Voksne har adgang, men skal også betale entré. 
Kaffe og te med i prisen. 

I Middelalderen herskede overtroen, og verden var fyldt med magiske væsener. Alle 
disse overnaturlige væsener er selvfølgelig forsvundet nu, men en gang i mellem 
åbnes magiske portaler, der lader os besøge dem igen – hvis vi tør. 

Træd ind i De overnaturliges rige, og oplev en helt særlig og magisk fotobod. Mød 
vølven, og skab sammen med hende beskyttende amuletter. Leg gemmeleg med 
underjordiske væsener, og lær kunsten at brygge te hos den kloge kone.

De overnaturliges rige



47

 R osalina har samlet sine bedste enhjørninger og inviterer alle magiske børn til at komme og få en tur 
på enhjørningekæphestene. Tag en tur rundt på springbanen, og flyv over forhindringerne. Bliv dus 

med enhjørningekæphestene og lær, hvordan du kommer sikkert over springene.

 KAEP-ENHJORNINGEARENA
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 11.00-16.30
Flakhaven / Billetpris: Gratis uden tilmelding / Alder: 4-12 år

 Har du besøgt kæpenhjørningearenaen og er blevet fortrolig med din enhjørning eller drage? Så kom 
og deltag i springturneringerne! Der er fine præmier på spil til de hurtigste enhjørningeryttere.

OBS! Voksne må ikke deltage i turneringen, men må selvfølgelig gerne kigge på.

FREDAG/LORDAG  D. 21.-22. OKTOBER

 KAEP-ENHJORNINGETURNERING
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 12.00-16.30 - Flere hold
Flakhaven / Billetpris: 25 kr. via magiskedageodense.dk / Alder: 6-12 år
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 Som et pust fra fortiden vil Odenses vægtere vise 
gæsterne rundt i byens krinkelkroge. Fyldt med 

røverhistorier og fantastiske fortællinger kan du blive 
klogere på byens fortid blandt både høj og lav.

Se tiderne for de enkelte ture på magiskedageodense.dk.

ODENSES HISTORISKE VAEGTERE 
VISER BYENS KRINKELKROGE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 13.00-14.45 - Flere ture
Oceaniastatuen på Flakhaven 2
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: For alle

 Kom til en magisk forestilling med Prinsesse to
ben og hendes bedste ven, Enhjørningen Den

nis.
Der er fart over feltet, når de to farverige og fantasi
fulde karakterer kommer til byen. De elsker at lege, 
jonglere og danse iført pink og glitter. 

PRINSESSE TO-BEN
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 13.00-15.30 - Flere hold
Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2
Billetpris: 15 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: 412 år
OBS! Forældre må gerne deltage, men skal da også 
købe billet.
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“- Fisk?
- Rotte. 
Magnifikatten virkede fornærmet over, at hendes 
gave ikke var blevet mere værdsat. 
- Og endda en virkelig stor en. Hvor utaknemmelig 
har man lov til at være?” 
Jessica Townsend, Tomhedsfeber – Jagten på
Morrigan Crow. Nevermoor #3
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 Glæd dig til en rejse tilbage til vikinge
tiden og middelalderen, når Virelai 

spiller nordiske ballader og dansemelodier.  
En koncert fyldt med glæde og livsbekræf
tende stemning. Det bliver magisk! 

KONCERT MED VIRELAI
Fre. d. 21.10 kl. 12.00-12.30
Lør. d. 22.10 kl. 16.00-16.30
Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2
Billetpris: 15 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: For alle 
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MIDDELALDERDANS MED 
VIRELAI
Fre. d. 21.10 kl. 16.00-16.30
Lør. d. 22.10 kl. 12.00-12.30
Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2
Billetpris: 15 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: For alle

Fantastiske Virelai har været fast indslag på Magiske Dage Odense i en årrække nu, 
og det med god grund. Når Virelai spiller op til dans med referencer til vikingetiden, 
middelalderen og sågar renæssancen, er det umuligt at sidde stille, og man fyldes med 
en magisk glæde, som smitter mennesker og monstre imellem! 

Kridt danseskoene, løft op i hoser og skørter 
og gør klar dig til dans! De dygtige mu

sikere fra Virelai hjælper med at finde de rette 
trin til de glade melodier fra middelalderen og 
vikingetiden, og så skal der danses  og det gæl
der både store og små, menneske eller monster.



AKTIVITETER I 
ORANGE ZONE
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SPOGELSER OG OVERTRO 
I MIDDEL ALDEREN 
FOREDRAG V. KARE JOHANNESEN 

Tors. d. 20.10 - kl. 18.30-20.30
Historiens Hus, Klosterbakken 2
Billetpris: 50 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: 18 år+  

 Mød den karismatiske historiker Kåre Johannesen, der på underholdende vis 
fortæller om mørkets skabninger. Oplev en gennemgang af alle de mystiske, 

dunkle, uhyggelige, sære og sjove skabninger, man troede, verden var fuld af for 500 
år siden. Vi hilser på varulve og vampyrer, men også på elverfolk, nisser, onde grise
basser, lygtemænd, levende døde og en masse andre fornøjelige skabninger. 
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 Nerver af stål og mod i hjertet. Begge er vigtige 
elementer, hvis du skal optages i tempelridder

nes rækker. Kom og træn dine evner, og bliv oplært af 
de stærke og modige riddere. Hvis du tør…

 TEMPELRIDDERNES KAMPARENA
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Historiens hus (Gården), Klosterbakken 2
Billetpris: 15 kr./ 300 odinarer 
Alder: 612 år 
OBS! Voksne må ikke kæmpe i arenaen.

 Kom og besøg dragens hule. Her kan du møde og 
fodre vores skyggedrage Laban. Du kan også få 

en sej dragetatovering og lave dit eget drageæg!

 DRAGETAEMMEREN
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Klosterhaven, Klosterbakken 2
Billetpris: 15 kr./ 300 odinarer 
Alder: 412 år 

I monstrenes kamparena vil du blive testet, og det 
vil kræve alt dit mod. Hvis du klarer den, vil du 

være klar til at bekæmpe onde elvere, riddere, mino
taurere og trolde. Fra kl. 16.3017.00 vil det være mu
ligt at blive fotograferet sammen med sværdkæmper
ne og de onde troldmænd.

MONSTRENES KAMPARENA
Fre. d. 21.10/lør. d. 22/10 - kl. 10.00-17.00
Eventyrhaven
Billetpris: 25 kr./ 500 odinarer 
Alder: 612 år 
OBS! Forældre skal være til stede, når deres børn kæmper.

Foto: Erling H
ollm

ann, O
FA

Fo
to

: N
iel

s H
ol

m
gå

rd
, O

FA
Foto: N

iels H
olm

gård, O
FA

FREDAG/LORDAG  D. 21.-22. OKTOBER



53

I Eventyrhaven kan du prøve kræfter med bue
skydningens ædle kunst. Så kom og træn dig op 

til at kunne lave et eventyrligt pletskud sammen med 
nogle af den magiske verdens bedste bueskytter. 

EVENTYRLIG BUESKYDNING
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Eventyrhaven
Billetpris: 15 kr./ 300 odinarer 
Alder: 612 år 

 Giv dig i kast med at løse gåder i riddernes gamle 
kapel. Har du mod og logik nok til at løse gåder

ne og finde frem til den hellige gral? Svaret åbenbarer 
sig, når Jagten på den hellige gral gennemføres.

JAGTEN PA DEN HELLIGE GRAL
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Historiens Hus, Kapellet, Klosterbakken 2
Billetpris: 10 kr. / 200 odinarer 
Alder: 612 år 

Foto: Finn W
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 Kom og giv plantefeen en hånd med mystiske 
slyngplanter og drabelige rødder, og find ud af, 

om du mon har talent for grøn magi? Lær at kaste for
mularer over magiske spirer, og plant dit eget frø, som 
du kan tage med hjem. Hvilken mystisk plante mon 
titter frem?

 HERBOLOGI OG URTELAERE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Klosterhaven, Klosterbakken 2
Billetpris: 15 kr./ 300 odinarer 
Alder: 612 år

Foto: C
olourbox.com
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 Er du tosset med ugler? Og er du en af de modige, 
der tør holde en ugle? Så kom forbi når Ugleriget  

besøger festivalen, og oplev de magiske ugler helt tæt på! 

Vær opmærksom på, at der kan være kø. Vi bestræber 
os på, at hver person kan holde uglen i ca. 5 minutter.

HOLD EN UGLE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Eventyrhaven 
Billetpris: 50 kr. / 1000 odinarer 
Alder: For alle
OBS! Betaling per aktivt deltagende barn eller voksen.

I Eventyrhaven vil det være muligt at spille Quid
ditch anført af dygtige magiske sportsfolk fra 

Dansk Quidditchforbund. Alt du skal gøre, er bare 
at møde op, så finder vores Quidditchinstruktør det 
helt rigtige hold til lige netop dig!

MINI-QUIDDITCH
Fre. d. 21.10/Lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Eventyrhaven
Billetpris: 10 kr. / 200 odinarer 
Alder: 816 år 
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“- Ved ikke at være et menneske, svarede han. 
- Det er derfor, man ikke kan snige sig ind på 
en bjørn. Vi gennemskuer alt, hvad I gør. Det 
er ikke noget, vi tænker over. Vi opfatter ting 
på en måde, som mennesker har glemt.”
Philip Pullman, Det gyldne kompas



 De smukke bygninger på Historiens Hus ved Domkirken danner ram
mer om udstillingen ”Magiens Historie”. Her kan du se giftige bø

ger, enhjørningehorn, mytologiske dyr, mørkets skabnin
ger, basilisker og meget mere. Derudover kan du møde 

eliksirmesteren, der kan lære dig, hvordan en vaske
ægte trylledrik skal brygges.

Med et fantasifuldt udvalg af harmløse, men mystiske ingredienser og 
kyndig vejledning er det et sikkert hit hos alle magiske børn.

UDSTILLING OM MAGIENS HISTORIE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Historiens Hus, Klosterbakken 2  / Billetpris: 20 kr. / 400 odinarer 
Alder: For alle



AKTIVITETER I 
GUL ZONE



Billetpris: 298 kr. for voksne (13+) / 148 kr. for børn (4-13 år) via magiskedageodense.dk
Alder: For alle
OBS! Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen.

 Hvordan varmer man bedre op til to dage fyldt med magi, end med maven fyldt med læk
ker mad? Lægger du vejen forbi Overgade 23, byder aftenen på en lækker middelalder

inspireret menu, når Den Gamle Kro inviterer indenfor  og der er garanti for underholdning 
ud over det sædvanlige. 

Kom gerne udklædt som troldmand, heks, ridder, elver eller noget helt andet fra dit magiske 
yndlingsunivers.

MAGISK MIDDELALDERMIDDAG
Tors. d. 20.10 - kl. 17.30-20.00 / Den Gamle Kro, Overgade 23
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FREDAG  D. 21. OKTOBER

 Mød op i den fortryllende Café ODEON Social, 
når der er magisk banko for trolddrenge, trold

piger og magiske familier. Vi spiller om 1 række, 2 
rækker og fuld plade, og det magiske ord er som altid 
”banko”. Der er spændende præmier på spil!

MAGISK BANKO
Fre. den 21.10 - kl. 14.00-16.00
Café ODEON Social, Odeons kvarter 1
Billetpris: Gratis. Tilmelding via magiskedageodense.dk
Alder: 612 år

Foto: C
olourbox.com

 Oplev et koncerthus fuld af magi, trylleremser og 
fantastisk filmmusik fra nogle af de bedste og 

mest berømte fantasyfilm. Kom til en fortryllende 
forestilling, hvor både skuespillere, dansere og orke
stret får musikken til at komme til live. Hør de aller
bedste temaer fra bl.a. Harry Potter, Ringenes Herre 
og Pirates of the Caribbean.

FANTASY IN CONCERT
Fre. den 21.10 - kl. 15.30-18.30 - Flere hold
Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9
Billetpris: 90 kr. for børn og unge under 30 år og studeren
de / 150 kr. for voksne via odensesymfoni.dk
Alder: For alle

Foto: O
dense Sym

foniorkester

“Ville du være så sød at fortælle mig, hvil-
ken vej jeg skal tage herfra?
- Det afhænger en hel del af, hvor du skal 
hen, sagde katten.
- Det er sådan set ligegyldigt – sagde Alice.
- Så er det også ligegyldigt, hvilken vej du 
går,  sagde katten.”
Lewis Carroll, Alice i Eventyrland
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 Hvad sker der i H.C. Andersens Hus, når muse
et er lukket, gæsterne gået hjem og Odins Slør 

løftes?Vi går sammen på opdagelse rundt i museet, 
og hvis vi lytter rigtig godt efter, kan vi måske høre 
tingene tale.

 ALENE PA MUSEET? 
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 9.00-10.00
Hovedindgangen ved H.C. Andersens Hus. H.C. 
Andersen Haven 1
Billetpris: Gratis. Tilmelding via magiskedageodense.dk
Alder: 610 år
OBS! Ingen adgang for voksne.

 Hos Troldmandens Lærling byder troldmanden 
Lars U på magi for nye magikere. Du kommer 

på troldmandsskole og lærer nogle gode tricks. Det 
bedste ved det hele er, at du får tryllenumrene med 
hjem, så du kan imponere venner og familie. 

TROLDMANDENS LAERLING 
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.30-14.30 - Flere hold
Møntergården, Mønsterstræde 1
Billetpris: 20 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: 612 år
OBS! Voksne ingen adgang.

 Find den fortryllede pokal i den lille labyrint.

Der er brug for universets mindste magikere til at fin
de den fortryllende pokal, som er gemt væk et sted 
inde i den lille labyrint. Kan du navigere den farlige 
labyrint, finde pokalen og finde vejen ud igen? 

DEN LILLE LABYRINT
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Albani Torv
Billetpris: 5 kr. / 100 odinarer 
Alder: 412 år 
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I forlængelse af eliksirværkstedet i krypten under
viser en dygtig troldmandselev i sjældne, farlige 

og magiske dyr. Her kan du møde en kongepython, 
en fugleedderkop, vrimlende vandrende pinde og en 
hvæsende kakerlak.

 SKABNINGER FRA UNDERGRUNDEN 
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 612 år 

 Er du heks? Eller vil du bare gerne prøve kræfter 
med hekses yndlingssport? Så kom og prøv at 

kaste med ringe efter spidse heksehatte. Men du må 
berede dig på lidt af hvert. For nogle hekse er dårlige 
tabere, og hvis ikke de vinder, vil de kaste om sig med 
besværgelser og forbandelser.  

 KAST MOD HEKSEHAT
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Albani Torv
Billetpris: 5 kr. / 100 odinarer 
Alder: : 412 år 

 Så er der microquidditch for de mindste. Kan du 
ramme bolden gennem ringene?

MICRO-QUIDDITCH
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Albani Torv
Billetpris: 5 kr. / 100 odinarer 
Alder: : 412 år 
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 Har du brug for et hvil, kan du tage ind på Smug
kroen, hvor du bl.a. kan få varmen og nyde nog

le lækre middelaldersnacks. Smugkroen byder på en 
hyggelig middelalderstemning, som du kender den 
fra dit magiske yndlingsunivers. 

 SMUGKROEN
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Den Gamle Kro, Overgade 23
Billetpris: Varierende priser
Alder: For alle

 På magisk vis er en lang række elskede figurer fra 
bøgernes verden trængt ind i vores, og det har 

medført mange tvivlsomme situationer. Derfor er der 
brug for hjælp til at få figurerne tilbage i bøgerne igen. 
Bogtroldmanden kan få de forskellige bogvæsener til
bage, hvor de hører til, men han skal have modige, unge 
lærlinges hjælp til at lære mere om hvem og hvor, de 
er. 

BOGTROLDMANDENS LAERLINGE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Albani Torv
Billetpris: 20 kr. / 400 odinarer 
Alder: 614 år 

 K om og bland din egen eliksir sammen med de 
eliksirkyndinge fra Syddansk Universitet i den 

dystre og fugtige kælder under Odense Adelige Jom
frukloster. Her kan du høre om mørkets troldmænd, 
og hvordan deres grønne tapet kan slå ihjel.

ELIKSIRKRYPTEN 
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6
Billetpris: Gratis uden tilmelding
Alder: 612 år 
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I Game of Thronesverdenen er Maesterne de vise, 
gamle mænd, der holder styr på verdenshistorien. 

På dette bibliotek nedfælder de stamtræer og holder 
styr på de gamle familiers historie. I denne magiske 
weekend har de ekstraordinært åbnet dørene for pøb
len, der kan komme ned i deres krypt og få indskrevet 
deres egen familie i verdenshistorien.

MAESTERENS BIBLIOTEK  
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-17.00
Ruinen, Albani Torv, Overgade 3 
Billetpris: 25 kr. / 500 odinarer
Alder: 812 år 

 Væsnet Nøgensnegl vil dele og genopfinde nys
gerrigheden til lyde,  og genopdage, hvad lyde 

er, og kan skabes ud fra. Det er kun fantasien, der sæt
ter grænser for, om en gren kan skabe rytme, om en 
plastflaske med vand kan skabe tryllestøvslyd, og om 
en sten kan skabe magiske symfonier.

EVENTYR-LYDWORKSHOP
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 11.00-12.00
Møntergården, Det moderne værksted, Møntestræde 1
Billetpris: 10 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: : 812 år 
OBS! Tilmeldte med billet mødes ved museets hoved
indgang og bliver hentet af workshopholderen.

 Lav din egen seje maske udformet som et skeletho
ved. I børneuniverset ”Ville Vau” i H. C. Ander

sens Hus bugner bordene af materialer, og vi står klar 
til at hjælpe dig i denne spændende workshop. 

MAGISKE SKELETMASKER I 
H.C. ANDERSENS HUS
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 10.00-14.00 - Flere hold
Hovedindgangen ved H.C. Andersens Hus, H.C. 
Andersen Haven 1
Billetpris: 15 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: : 612 år 
OBS! Børn skal være i følgeskab med en voksen. Voksne 
behøver ikke billet.
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I Club of Creature kan du finde dit indre magiske 
væsen ved at skabe dens hovedbeklædning og/el

ler maske ved hjælp af genbrugsmaterialer.

 CLUB OF CREATURE
Fre. d. 21.10/lør. d. 22.10 - kl. 15.00-16.00
Møntergården, Det moderne værksted, Møntestræde 1
Billetpris: 10 kr. via magiskedageodense.dk
Alder: 812 år

Foto: C
olourbox.com

LORDAG  D. 22. OKTOBER

 K om til hyggelig buffet og magisk quiz i den fa
møse troldmandscafé ”Odeon Social”. Her er 

magisk påklædning, holdnavn og kampråb mere end 
velkommen. Temaet for aftenens quiz er magiske ver
dener og alt, der hører ind under magi. 

MAGISK BUFFET
OG QUIZ
Lør. d. 22.10 - kl. 17.30-21.00
Café ODEON Social, Odeons kvarter 1
Billetpris: 200 kr. via odeonodense.dk. Prisen er inkl. 
quiz, magisk buffet, 1 sodavand/øl samt 1 kop kaffe.
Alder: 12 år+

Foto: Pixabay.com
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“Der var trolde med kæmpestore tænder og ulve og 
mennesker med tyrehoveder; ånder fra onde træer 
og giftige planter; og andre skabninger, som jeg ikke 
vil beskrive, for hvis jeg gjorde det, ville de voksne 
nok slet ikke give dig lov til at læse denne bog.”
C.S. Lewis, Narnia - Løven, heksen og garde-
robeskabet



DE 4 ELEMENTER
Egenskaber: Intelligens, flittighed og mod
Farve: Orange
Dyr: Drage
Stjernetegn: Vædder, løve og skytte

Ligesom ild er drager fyldt med kraft og styrke. Deres flammende 
ånde er potentielt altødelæggende, hvis du er deres fjende. Drager 
kan dog tæmmes, i hvert fald sådan nogenlunde. Drager er helt 
deres egne, men mødes de med den rette forståelse, ønsker de at 
samarbejde og er trofaste for livet i mange tilfælde. Drager har en 
forkærlighed for alt, der skinner, og elsker guld og ædelstene. Deres 
tiltrækning af velstand kan udnyttes i det godes tjeneste. Husk dog al-
tid på, at hvis du beder en drage vogte dit guld, så er det ikke sikkert, 
at den nogensinde slipper det igen.

Egenskaber: Snilde, tålmodighed og kreativitet
Farve: Blå
Dyr: Søslange
Stjernetegn: Krebs, skorpion og fisk

Vi ved ikke alt om, hvad der gemmer sig i de dybe verdenshave. På 
samme vis ved vi heller ikke alt, der er at vide om søslanger. Og det 
er sådan, søslangen har bestemt, det skal være. Søslangen er et 
meget stædigt væsen, og den kan godt lide at drille og lege skjul. Så 
meget, at mange helt tvivler på, at de findes - men det gør de. Nogle 
søslanger er gode, og der er historier om, hvordan de har hjulpet 
folk, der var i nød til søs. Men der findes dog lige så mange historier 
om søslanger, der har trukket vildfarne sjæle ned i dybet for aldrig at 
blive set igen. 

Egenskaber: Diplomati, sammenhold og respekt
Farve: Grøn
Dyr: Enhjørning
Stjernetegn: Tyr, jomfru og stenbuk

Enhjørningen er et væsen, vi alle kender og elsker. Dens skønhed og 
elegance taler for sig selv, og dens styrke er ikke kun i dens fart, men 
også i den magi, den besidder. Enhjørningen er dog også et væsen, 
der gemmer på mange hemmeligheder. Har du dog først vundet 
tilliden hos en enhjørning, har du en ven for livet, og du vil kende dens 
hjerte. Enhjørningen er et venligt væsen, og der findes så vidt vides 
ingen dokumenterede tilfælde af enhjørninger med mørk magi.

Egenskaber: Venskab, loyalitet og empati
Farve: Sølv
Dyr: Grif
Stjernetegn: Tvilling, vægt og vandmand.

Griffen er ét af de ældste væsner, der findes i den magiske verden. 
Der fortælles om griffer så langt som 5000 år tilbage. Griffen er kendt 
for sin særlige styrke, som den får fra sin løvekrop, og for kundskab 
og viden, som den får fra sit ørnehoved. Griffen er et væsen af luften, 
og når dens brede ørne-vingefang ses i horisonten, er der grund til 
enten stor frygt eller stor glæde. Griffen er exceptionelt loyal og be-
skyttende over dem, den holder af. Den glemmer dog aldrig, så har 
du gjort den eller dens kære ondt, må du hellere skynde dig væk. 



DE 4 ELEMENTER

Novellen Odins Slør er Magiske Dage Odenses helt egen historie, der er skrevet eksklusivt til festival
en af fantasyforfatter Julie Midtgaard med illustrationer af Karen Molin.

Idéen til historien, og samarbejdet med Julie Midtgaard, opstod som et resultat af henvendelser fra 
festivalens gæster. De savnede en relation til de nye karakterer i gadebilledet, efter festivalen havde 
skiftet identitet fra Harry Potter Festival til Magiske Dage Odense. De stod også pludselig med 
mange spørgsmål som fx: Hvem er ham den onde med skeletter på skuldrene? Hvilke besværgelser 
kan man bruge imod ham? Hvorfor er det vigtigt at vide, hvilket element man er? Og hvordan er det 
hele koblet sammen med Odense? 
 
Julie Midtgaard er på fantastisk vis lykkedes med at besvare lige netop de spørgsmål i Odins Slør, og 
understøttet af de flotte illustrationer fra Karen Molin har Magiske Dage Odense nu sin helt egen 
historie. En fortælling som publikum på festivalen kan bygge videre på, og som på mange måder først 
lige er begyndt.

Odins Slør er en fortælling om de nordiske guders magi i Odense. En fortælling om at finde sin egen 
magi, sit mod i kampen mod det onde, og om starten på noget fantastisk for pigen Frida, drengen 
Hjalte, hunden Gris og måske dig?

Du kan købe Odins Slør i en indbunden eller hæftet udgave i Magisk Lounge på Hovedbiblioteket 
i hele uge 42 og i Magisk Info på Gråbrødre Plads d. 21.22. oktober under Magiske Dage Odense 
2022.
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TAK FOR I AR!

VI SES TIL 
MAGISKE DAGE ODENSE 2023


