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Jane Jegind, 
By- og kulturrådmand i Odense Kommune

K an I mærke det? Magien nærmer sig Odense og igen 
i år kommer den med uformindsket styrke! Magiske 

Dage Odense er årets mest magiske fest i hjertet af even-
tyrets by. Festivalen er en begivenhed der samler os, og 
på fornemmeste vis får store som små til at tro på det 
(måske) utrolige for en stund.

Magiske Dage Odenses urban fantasy-verden tilføjer 
Odense et strejf af magi, hvor hverdagen sættes på pause 
og troldmandskappen trækkes på. Hvor Potter blev nødt 
til at stoppe, tager andre spændende, sælsomme og sjove 
universer over og øger muligheden for at lege med det 
magiske - både for arrangørerne og deltagerne.

Magien tilhører os alle. Den bygger på de grundlæggende 
fortællinger, som danner fundament for vores fælles kultur. 

De mange mytologiske fortællinger i vores kulturarv - fra 
fortællinger om de nordiske guder til heltesagn og folke-
viser, som alle indeholder det uforklarlige; det nærmest 
magiske. Alle er de forbundne størrelser som legen og 
fantasien mimer, og som får os til at spørge, hvem vi 
egentlig er og hvor vi kommer fra.

Under Magiske Dage Odense hylder biblioteket, byen og 
alle I besøgende legen, fantasien og de fortællinger, som 
tager livtag med magien.

Festivalen fortsætter sit mangeårige samarbejde med 
Odenses store og små kultur- og uddannelsesinstitutioner 
samt foreninger og erhvervsdrivende, som vil lege med. 
Og så vil jeg gerne fremhæve alle de mange fantastiske 
frivillige ildsjæle, som gør en kæmpe indsats for at skabe 
en god oplevelse for alle.

Årets program er spækket med aktiviteter for alle med 
hang til magi og fantasy. Det indeholder gode gamle ken-
dinge som Magisk Markedsplads, Familiekoncert med 
Odense Symfoniorkester, Trolddomstoget, Elverstræde 
og Brandts Magiske Troldmandsby, hvor Brandtsområ-
det og Kulturmaskinen fyldes med fantasi.

Som noget nyt kan familiens yngste prøve kræfter med 
mini-quidditch i Eventyrhaven og de ældste kan bl.a. gå 
på natlig opdagelse på Odense Teater. Møntergården by-
der indenfor til Troldekongens Guld, Odense Katedral-
skole åbner Troldmandsskolen for unge troldmænd og 
hekse og fra Jernbanemuseet afgår Den Magiske Bus med 
jævne mellemrum.

Frivillige, samarbejdspartnere og Odense Bibliotekerne 
har lagt mange kræfter i festivalen, og I, som deltager, får 
det hele til at leve med indlevelsesevne og engagement.

Så kom og vær med, når Magiske Dage Odense for alvor 
slår vingerne ud og indtager Odenses bymidte. Jeg glæder 
mig til at slippe magien løs og tage del i alt, hvad festivalen 
kan og tilbyder.

Vi ses i hjertet af Odense i dagene d. 17. - 19. oktober 2019.

MEGET MERE MAGI I ODENSE
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Magiske Dage er arrangeret af Odense Bibliotekerne med støtte fra Odense Kommune, Odense Cityforening, City huset og Focus Ad-
vokaterne. Festivalen afholdes i samarbejde med Brandts Klædefabrik, Historiens Hus, Odense Symfoniorkester, Odense Filmværksted, 
Fredo’s Coffee Right, Konditoriet Kagedåsen, Det Kgl. Teaters Balletskole Odense, Det Fynske Kunstakademi, Danmarks Jernbanemuseum, 
Klosterkirken, Møntergården, Tidens Samling, Kulturmaskinen, Café Vivaldi, butikkerne i Vintapperstræde, Mortens Chokolade, Anarkist 
Foof and Beer Lab, SDU, Odense ZOO, Odense Aafart, ODEON, Storms Pakhus, Odense Katedralskole, Odense Teater, Studenterhuset, Café 
Kræz – Privaten, 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, og 
foregår rundt omkring i Odense 
city, og ikke i et afgrænset 
festivalsområde. Der er derfor 
ikke 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 magiskedageo-
dense.dk med mindre andet er 
angivet. For de øvrige aktivite-
ter gælder det, at de enten er 
gratis, eller at der betales med 
Odinarer. Se betaling. 

Betaling
For langt de fleste aktiviteter 
gælder det, at der kræves et 
mindre beløb i festivalens 
møntfod, Odinarer, for at del-
tage i aktiviteten. Det er muligt 
at veksle kroner til Odinarer i 
Fafner bank. Fafner Bank har 
under Magiske Dage Odense 

åbnet flere filialer. Du kan se 
hvor her i programmet. 

Toilet
Der opstilles toiletvogne ved 
Gråbrødre Plads og der findes 
toiletter på Odense Rådhus, i 
Historiens Hus, Odense Teater 
og Kulturmaskinen.

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

Information
Du finder Den Magiske Informa-
tion på Gråbrødre Plads.

Magiskedageodense.dk
Ved ændringer i programmet 
kan du løbende holde dig 
orienteret på festivalens hjem-
mesiden magiskedageodense.

dk og festivalens Facebook. 

Spisning
Der kan købes mad i madbo-
den på Gråbrødre Plads. Du er 
også velkommen til at spise 
medbragt mad i spiseteltet på 
Gråbrødre Plads. 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 - og 
vis hensyn til F.U.M. (Folk Uden 
Magi). Har du selv en fumler 
eller to med, så husk at passe 
godt på dem under festivalen – 
de kan godt blive lidt forvirrede 
over alt den magi.

Ret til ændringer forbeholdes.

Magiske Dage Odense afholdes: torsdag d. 17., fredag d. 18. og lørdag d. 19. oktober. Bemærk: Torsdag 
vil kun enkelte aktiviteter være åbne. Fredag og lørdag vil alle festivalens aktiviteter være åbne og 
Odense vil emme af magi fra kl. 10.00 til 17.00.

PRAKTISK INFORMATION
(Alt det, de voksne bliver nodt til at vide)

FACEBOOK.COM/MAGISKEDAGEODENSE

•

•
MAGISKEDAGEODENSE.DK

@MAGISKEDAGEODENSE
#MDO19  #MAGISKEDAGEODENSE
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BEMÆRK: Fafner Bank tager imod kontanter, og der kan betales med Mobile-
Pay på tlf: 30 51 49 67. Overskydende Odinarer kan ikke ombyttes til kontanter.

G nomer, dværge og nisser har alle dage været kendt 
for deres grådige og griske forhold til penge. De irske 

 Leprechhauns og De Underjordiske fra Norden, Lygtemanden 
og Ivaldesønnerne, alle som en er de sygeligt optaget af penge 
og i disse moderne tider har de tjent stort på deres kærlig-
hed til skinnende guld og mønter. Så pas på! De har drevet 
bankvirksomhed i årtusinder og spekulerer nu i menneskenes 
penge - for at få vekslet til Odinarer vil man blive udsat for lidt 
af hvert. Med enkelte undtagelser er danske kroner (fumler-
penge) IKKE en gangbar mønt på  festivalen. Heldigvis, så er 
nisserne og gnormerne behjælpelige med at veksle til Odinarer. 
Vekselkursen er 50 kr. for 1000 Odinarer.
I hele uge 42 vil det desuden være muligt at købe Odinarer 
i Hovedbiblioteket i Borgernes Hus i åbningstiden mellem  
kl: 10.00-19.00. Henvend dig i stueetagen.

F

Magisk Markedsplads
Gråbrødre Plads
Fredag d. 18. og lørdag d. 19.  
Kl. 10.00-17.00

Trædrejerens Værksted
Vestergade 20
Torsdag d. 17., fredag d. 18. og lørdag d. 19.  
Kl. 10.00-17.00

Hovedbiblioteket
Borgernes Hus
Østre Stationsvej 15
Uge 42 i åbningstiden fra kl. 10.00-19.00

Kulturmaskinen
Farvergården 7
Fredag d. 18. og lørdag d. 19.  
Kl. 10.00-17.00

Historiens Hus
Klosterbakken 2
Fredag d. 18. og lørdag d. 19.  
Kl. 10.00-17.00

HER FINDER DU FAFNER BANK:
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PROGRAMOVERSIGT   

TORSDAG  D. 17.10. 

Kl. 10.00-17.00 Trædrejerens Værksted Vestergade 20 (Gågaden)

Kl. 10.00-17.00 Fafner Bank Se side 5

Kl. 10.00-12.00
Hold 6 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 12.00-14.00
Hold 7 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 14.00-16.00
Hold 8 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 15.30-19.00
Hold 1 ZOOlomagisk sejltur Munke Mose/Odense Åfart, Fillosofgangen 30B

Kl. 16.00-18.00
Hold 9 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 16.30-20.15 Trolddomstoget Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

Kl. 17.00-02.00 Smugkroen Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 17.00-20.00 Magisk aften på Naturama Naturama, Dronningemaen 30, Svendborg

Kl. 17.30-21.00
Hold 2 ZOOlomagisk sejltur Munke Mose/Odense Åfart, Fillosofgangen 30B

Kl. 18.00-23.00 Magisk Langbordsmiddag Storms Pakhus, Seebladsgade 21

Kl. 18.00-20.00
Hold 10 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 19.00-21.00 Magiske Cocktails på Privaten - 18 + Privaten, Jernbanegade 3, 1.sal

Kl. 19.30-21.30 Magisk Quiz Odeon Social, Odeons Kvarter 1

FREDAG  D. 18.10. 
Kl. 09.30-10.15
Hold 1 Havfruesvømning Svømmehallen, Klosterbakken 5

Kl. 10.00-10.30 Officiel åbning af Magiske Dage Flakhaven ved Odense Rådhus, Flakhaven 2

Kl. 10.00-17.00 Fafner Bank Se side 5

Billetsalg/tilmelding via magiskedageodense.dk   
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PROGRAMOVERSIGT   
Billetsalg/tilmelding via magiskedageodense.dk   

FREDAG  D. 18.10. 

Kl. 10.00-17.00 Befri Odense for ond magi Odense Teater, Jernbanegade 21

Kl. 10.00-17.00 Elverstræde Vintapperstræde, Odense C

Kl. 10.00-17.00 Eventyrhaven Eventyrhaven, Odense C

Kl. 10.00-17.00 Trædrejerens Værksted Vestergade 20 (Gågaden)

Kl. 10.00-17.00 Nordheims Trolddomsakademi Odense Rådhus, Flakhaven 2

Kl. 10.00-17.00 Magisk Lounge Hovedbiblioteket, Østre Stationsvej 15

Kl. 10.00-17.00 Ansigtsforvandling i Faraos Cigarer Faraos Cigarer, Klostervej 3

Kl. 10.00-17.00 Brandts Troldmandslandsby Brandts Passage, Odense C

Kl. 10.00-17.00 Den Tossede Slikmager For placering se: magiskedageodense.dk

Kl. 10.00-17.00 Det Hemmelige Scriptorium Historiens Hus, Klosterbakken 2 

Kl. 10.00-17.00 Den Magiske Marskandiser Det Fynske Kunstakademi, Jernbanegade 13

Kl. 10.00-17.00 Magisk Markedsplads Gråbrødreplads, Odense C

Kl. 10.00-17.00 Odense Adelige Jomfruklosters  
Eliksirer og Mystik Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6

Kl. 10.00-10.45
Hold 1 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

Kl. 10.00-12.00
Hold 1 Mysteriet på Trolddomsskolen Odense Katedralskole, Jernbanegade 34

Kl. 10.00-12.00
Hold 11 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 10.00-12.30 Skriveworkshop med Sofie Laursen Hovedbiblitoeket i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 
15

Kl. 10.00-17.00 Filmmagi og mørke paralleluniverser Odense Filmværksted, Pantheonsgade 5 2.sal

Kl. 10.45-11.30
Hold 2 Havfruesvømning Svømmehallen Klosterbakken, Klosterbakken 5

Kl. 11.00-11.30 Den Magiske Bus Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

Kl. 11.00-11.30 Magisk koncert Historiens Hus, Skt. Knuds-salen
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PROGRAMOVERSIGT   
Billetsalg/tilmelding via magiskedageodense.dk   

FREDAG  D. 18.10. 
Kl. 11.00-11.45
Hold 2 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

Kl. 11.00-11.45
Hold 1 Fantasyforfatter-workshop Privaten, Jernbanegade 3 1.sal

Kl. 12.00-12.30 Troldsmandsfortællinger Gråbrødre Plads

Kl. 12.00-12.45
Hold 3 Havfruesvømning Svømmehallen Klosterbakken, Klosterbakken 5

Kl. 12.00-14.00 Magisk Langbordsfrokost Storms Pakhus, Seebladsgade 21

Kl. 12.00-14.00
Hold 12 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 12.30-14.30
Hold 2 Mysteriet på Trolddomsskolen Odense Katedralskole, Jernbanegade 34

Kl. 13.00-13.45
Hold 3 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

Kl. 13.00-13.30 Den Magiske Bus Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

Kl. 13.00-13.30 Magisk koncert Historiens Hus, Skt. Knuds-salen

Kl. 13.00-13.30 Troldsmandsfortællinger Gråbrødre Plads

Kl. 13.00-01.00 Papas Papbar Skt. Knuds Kirkestræde 2A

Kl. 14.00-14.30 Den Magiske Bus Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

Kl. 14.00-14.30 Troldsmandsfortællinger Gråbrødre Plads

Kl. 14.00-14.45
Hold 4 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

Kl. 14.00-14.45
Hold 2 Fantasyforfatter-workshop Privaten, Jernbanegade 3 1.sal

Kl. 14.00-16.00 Foredrag med Malene Sølvsten Hovedbiblioteket i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 
15

Kl. 14.00-16.00
Hold 13 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 15.00-15.30 Den Magiske Bus Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

Kl. 15.00-15.30 Magisk koncert Historiens Hus, Skt. Knuds-salen

Kl. 15.00-15.30 Troldsmandsfortællinger Gråbrødre Plads
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PROGRAMOVERSIGT   
Billetsalg/tilmelding via magiskedageodense.dk   

FREDAG  D. 18.10. 
Kl. 15.00-15.45
Hold 5 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

Kl. 15.00-17.00
Hold 3 Mysteriet på Trolddomsskolen Odense Katedralskole, Jernbanegade 34

Kl. 16.00-16.30 Den Magiske Bus Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

Kl. 16.00-16.45
Hold 6 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

Kl. 16.30-18.00
Hold 1 (7-9 år) Troldekongens Guld Møntergården, Møntestræde 1

Kl. 17.00-02.00 Smugkroen Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 17.15-17.30 Det Lille Slag Flakhaven 2 ved Odense Rådhus

Kl. 17.15-18.45
Hold 2 (7-9 år) Troldekongens Guld Møntergården, Møntestræde 1

Kl. 18.00-21.00 Magisk Festmåltid på First Grand Hotel First Grand Hotel, Jernbanegade 18

Kl. 18.30-20.00
Hold 3 (10-12 år) Troldekongens Guld Møntergården, Møntestræde 1

Kl. 18.30-20.30 Magisk Saunagus Svømmehallen, Klosterbakken 5

Kl. 19.00-21.00 Magical cocktails – and how to drink 
them / Eliksirer for voksne. 18 + Privaten, Jernbanegade 3, 1.sal

Kl. 19.15-20.45
Hold 3 (10-12 år) Troldekongens Guld Møntergården, Møntestræde 1

Kl. 20.00 Den Store Magiske Quiz Storms Pakhus, Seebladsgade 21

Kl. 20.00-22.00 Fan Fiction i Smugkroen 18+ Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 19.00-21.15 Winter is coming Anarkist Beer & Food Lab, Albanigade 20

Kl. 21.00 Magisk Karaoke Studenterhuset, Amfipladsen 6

Kl. 22.00-00.15 En Nat På Teatret Odense Teater, Jernbanegade 21
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PROGRAMOVERSIGT   
Billetsalg/tilmelding via magiskedageodense.dk   

LORDAG  D. 19.10. 
Kl.10.00-10.45
Hold 7 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33 

Kl.10.00-12.00
Hold 4 Mysteriet på Trolddomsskolen Odense Katedralskole, Jernbanegade 34

Kl.10.00-12.00
Hold 14 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 10.00-12.30 Skriveworkshop med Sofie Laursen Hovedbiblioteket i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 
15

Kl. 10.00-17.00 Ansigtsforvandling i Faraos Cigarer Faraos Cigarer, Klostervej 3

Kl. 10.00-17.00 Fafner Bank Se side 5

Kl. 10.00-17.00 Den tossede Slikmager For placering se: magiskedageodense.dk

Kl. 10.00-17.00 Den Magiske Marskandiser Det Fynske Kunstakademi, Jernbanegade 13

Kl. 10.00-17.00 Elverstræde Vintapperstræde, Odense C

Kl. 10.00-17.00 Magisk Lounge Hovedbiblioteket i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 
15

Kl. 10.00-17.00 Det hemmelige Scriptorium Historiens Hus, Klosterbakken 2 

Kl. 10.00-17.00 Magisk Markedsplads Gråbrødreplads, Odense C

Kl. 10.00-17.00 Brandts Troldmandslandsby Brandts Passage, Odense C

Kl. 10.00-17.00 Trædrejerens Værksted Vestergade 20

Kl. 10.00-17.00 Eventyrhaven Eventyrhaven, Odense C

Kl. 10.00-17.00 Nordheims Trolddomsakademi Odense Rådhus, Flakhaven 2

Kl. 10.00-17.00 Befri Odense for ond magi Odense Teater, Jernbanegade 21

Kl. 10.00-17.00 Odense Adelige Jomfruklosters  
Eliksirer og Mystik Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6

Kl. 10.00-17.00 Filmmagi og mørke paralleluniverser Odense Filmværksted, Pantheonsgade 5 2.sal

Kl. 10.00-01.00 Papas Papbar Skt. Knuds Kirkestræde 2A

Kl. 11.00-11.30 Den Magiske Bus Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24
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LORDAG  D. 19.10. 
Kl. 11.00-11.30
Hold 5 Magisk koncert Historiens Hus, Skt. Knuds-salen

Kl. 11.00-11.45
Hold 3 Fantasyforfatter-workshop Privaten, Jernbanegade 3, 1.sal

Kl. 11.00-11.45
Hold 8 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

Kl. 12.00-12.30 Troldsmandsfortællinger Gråbrødre Klosterkirke

Kl. 12.00-14.00
Hold 15 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 12.00-14.00 Magisk Langbordsfrokost Storms Pakhus, Seebladsgade 21

Kl. 12.30-14.30
Hold 5 Mysteriet på Trolddomsskolen Odense Katedralskole, Jernbanegade 34

Kl. 13.00-13.30 Den Magiske Bus Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

Kl. 13.00-13.30 Magisk koncert Historiens Hus, Skt. Knuds-salen

Kl. 13.00-13.30 Troldsmandsfortællinger Gråbrødre Klosterkirke

Kl. 13.00-13.45
Hold 9 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

Kl. 11.00-11.45
Hold 4 Fantasyforfatter-workshop Privaten, Jernbanegade 3 1.sal

Kl. 14.00-14.45
Hold 10 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

Kl. 14.00-14.30 Den Magiske Bus Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

Kl. 14.00-14.30 Troldsmandsfortællinger Gråbrødre Klosterkirke

Kl. 14.00-16.00
Hold 16 Madam Dortheas Kapper og Klæder Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 15.00 Science and Beers, Magiske Dage Edition Studenterhuset, Amfipladsen 6

Kl. 15.00-15.30 Den Magiske Bus Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

Kl. 15.00-15.30 Magisk koncert Historiens Hus, Skt. Knuds-salen

Kl. 15.00-15.30 Troldsmandsfortællinger Gråbrødre Klosterkirke

Kl. 15.00-15.45
Hold 11 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

PROGRAMOVERSIGT   
Billetsalg/tilmelding via magiskedageodense.dk   
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LORDAG  D. 19.10. 
Kl. 15.00-17.00
Hold 6 Mysteriet på Trolddomsskolen Odense Katedralskole, Jernbanegade 34

Kl. 15.01-16.00 Merlins Magiske Rejse Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9

Kl. 16.00-16.30 Den Magiske Bus Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

Kl. 16.00-16.45
Hold 12 Fafners Prøve Café Vivaldi, Vestergade 33

Kl. 17.00-02.00 Smugkroen Kulturmaskinen, Farvergården 7

Kl. 17.01-18.00 Merlins Magiske Rejse Odense Koncerthus, Claus Bergsgade 9

Kl. 17.15-17.30 Det Store Slag Flakhaven ved Odense Rådhus, Flakhaven 2

Kl. 17.30-17.45 Få taget billeder med de kæmpende fra 
Det Store Slag Flakhaven

Kl. 19.00-21.00 Magiske Cocktails på Privaten - 18 + Privaten, Jernbanegade 3, 1.sal

Kl. 21.00-23.00 Magisk Kareoke Studenterhuset

Kl. 21.30-23.30 Magisk Late Night Bingo Stoms Pakhus, Seebladsgade 21

PROGRAMOVERSIGT   
Billetsalg/tilmelding via magiskedageodense.dk   
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OPTAKTSARRANGEMENTER

D et Kgl. Teaters Balletskole i Odense tyvstarter 
Magiske Dage Odense, når magikere, hekse, 

troldmænd og feer indbydes til at danse med på en 
workshop af særlig magisk karakter. Der  undervises 
i magisk dans og alkymistisk ballet i salen på bal-
letskolen, da Merlin er overbevist om, at trinene er 
vejen til guld. Workshoppen er for alle mellem 6 og 
12 år. Du behøver ikke at have danset før og du kan 
melde dig til Merlins workshop enten mandag og 
tirsdag eller onsdag og torsdag. 

BEMÆRK: 
Der er tale om undervisning over to dage. Work-
shoppen afsluttes med en visning for forældre 
og andre Fumlere. Information om den afslut-
tende visning findes på Balletskolens hjemmeside: 
kglteater-odense.dk.

KONGELIG 
ALFESKOLE FOR 
BALLET 
OG BESV AERGELSER

Hold 1:
Mandag d. 14.10: Kl. 9.00-12.00
Tirsdag d. 15.10: Kl. 9.00-12.00

Hold 2:
Onsdag d. 16.10: Kl. 9.00-12.00
Torsdag d. 17.10: Kl. 9.00-12.00

Holdtider
Onsdag d. 16.10.
Hold 1: Kl. 10.00-12.00
Hold 2: Kl. 12.00-14.00
Hold 3: Kl. 14.00-16.00
Hold 4: Kl. 16.00-18.00
Hold 5: Kl. 18.00-20.00

Holdtider
Torsdag d. 16.10.
Hold 6: Kl. 10.00-12.00
Hold 7: Kl. 12.00-14.00
Hold 8: Kl. 14.00-16.00
Hold 9: Kl. 16.00-18.00
Hold 10: Kl. 18.00-20.00

S y din egen kappe og bliv klar til kampen mod 
 eller med de onde kræfter i Odenses gader!

Hos Dortheas kappeværksted kan du få hjælp til 
at sy din helt egen kappe og blive klar til at ind-
tage  festivalen som en sand magiker. Hvis du har 
lyst til at være med, skal du tilmelde dig et hold. 
Det er vigtigt at du er opmærksom på, hvilket 
hold du er tilmeldt, og også at der er en voksen 
med til at hjælpe. Hvis ikke du får plads på et af 
holdene, er du velkommen til at kigge forbi, og se 
om der er plads på dagen.

MADAM 
DORTHEAS  
KAPPEVAERKSTED

Fredag d. 17.10.
Hold 11: Kl. 10.00-12.00
Hold 12: Kl. 12.00-14.00
Hold 13: Kl. 14.00-16.00

Lørdag d. 18.10.
Hold 14: Kl. 10.00-12.00
Hold 15: Kl. 12.00-14.00
Hold 16: Kl. 14.00-16.00

Pris: 160 kr. pr kappe. 
Billetsalg via kulturmaskinen.com
Tekstilværkstedet i Kultur maskinen, 
Farvergården 7

Pris: 450 kr.
Billetsalg via amok.odense.dk/fritid
Den Kgl. Balletskole Odense
Jernbanegade 20
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MAGISK AFTEN PA NATURAMA
TORSDAG D. 17. OKTOBER KL. 17.00

E n aften fyldt med magi-
ske fortællinger på Natu-

rama i Svendborg 
Torsdag aften den 17. oktober klok-

ken 17.00 åbner Naturama op for magien 
og myterne. I anledning af Magiske Dage Odense 
holder Naturama aftenåbent for børn og voksne 
med hang til gys. Museet vil genlyde af historier om 
 magiske væsner, mytiske dyr og inden aftenen er 
omme, der ved du alt om, hvor enhjørningen stam-
mer fra, hvor gammel griffen er, og om du i virkelig-

heden bør frygte havfruen. Kom gerne udklædt i dit 
mest frygtindgydende kostume og skab frygt blandt 
alle de andre fremmødte troldmænd og sagnvæsner. 
Ses vi? Tør du? 

Pris: 140 kr. 
Betaling ved ind-
gangen.
Naturama,  
Dronningemaen 30,  
Svendborg

PROGRAM
Programmet for Magiske Dage Odense er inddelt således, at nogle aktiviteter er samlet i særlige 
områder i byen, mens andre er placeret på egne lokationer. I programmet er aktiviteterne opdelt dels i 
 kronologisk orden og dels i hvilket område eller lokation, de foregår i eller på.

Optakts- 
arrangementer

fortsat

V i har alle brug for magi fra tid til anden, ikke? 
Det sørger vi for, når ODEON Social inviterer 

til magisk quiz. Der vil være magi og gevinster for 
både store og små - det bliver hyggeligt, så kig forbi!

Arrangementet er gratis. 
ODEON Social,
Odeons Kvarter 1

MAGISK QUIZ
TORSDAG D. 17. OKTOBER KL. 19.30

TORSDAG  DEN 17. OKTOBER

Foto: Finn W
raae
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Trædrejerens
 Værksted

Kom ind og besøg det magiske trædrejerværksted, der i århundrede 
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 større lager af tryllestave, der er produceret efter at 
kunne tilpasses og færdiggøres lige netop til og af dig. Inden du går 

med din nye tryllestav, skal du huske at få den maginificeret.

Trædrejeren overværer personligt, at alting går rigtig for sig. Du har 
også mulighed for at købe nogen 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 ikke gå glip af at kigge 
ind i det magiske værksted og se hemmeligheden bag en god tryllestav.

Hos Trædrejeren betaler du med Odinarer. 
Prisen afhænger af tryllestaven

I Trædrejerens Værksted findes også en filal af Fafner Bank, så der er 
mulighed for at veksle kroner til Odinarer.

Trædrejerens Værksted
Vestergade 20

Torsdag d. 17., fredag d. 18. og lørdag d. 19. oktober 
klokken 10.00-17.00
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Storms Tusmørkegyde, opkaldt efter den skumle trold-
domskarl Storm fra Odense, er det berygtede sted, der til tider viser 

den mere skumle side af troldmandsverdenen. 

Torsdag d. 17.10. kl. 18.00-23.00
Magisk langbordsmiddag v/ Masala & Tandoori BBQ

Fællesspisning og Filmpremiere på Maleficent 2: Mistress Of Evil.
Pris: 225 kr. via stormspakhus.dk/events

Fredag d. 18.10. kl. 12.00-14.00
Den store magiske quiz 

Gratis adgang.

Fredag d. 18.10. og lørdag d. 19.10. kl. 12.00-14.00
Magisk langbordsfrokost v/ Yazzy’s Pita

Pris: 100 kr. via stormspakhus.dk/events

Lørdag d. 19.10. kl. 21.30-23.30
Magisk Late Night Bingo

Gratis adgang.

For meget mere om aktiviteterne
 i Storms Tusmørkegyde se:

 magiskedageodense.dk

Storms tusmorkegyde
Storms Pakhus, Seebladsgade 21
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T rolddomstoget kører fra Danmarks Jer nbane-
museum igen i år. Her vil I blive inddelt på kol-

legier, alt efter hvilket af følgende elementer vi vur-
derer, at I tilhører: Jord, ild, vand eller luft. Sammen 
skal I løse fortryllende opgaver, inden I tager med 
Trolddomstoget ud på en magiske tidsrejse. Men 
rejsen er fyldt med farer, og det kræver mod at rejse 
tilbage i tiden med de magiske væsner og udkæmpe 
slaget om verdens bedst bevarende hemmelighed. 
Rejsen er for de frygtløse og modige, for dem som 
vil kæmpe for den magi, der holder verden sammen.
Alle magiske børn bedes møde i passende ge-
vandter kl. 16.30 på Danmarks  Jernbanemuseum. 
 Børnene skal hentes på Odense Banegård   
kl. 20.15. Se perroninformationstavler for nærmere 
information.

Der serveres lidt mad undervejs.

Til alle voksne med frygtløse børn. I og evt.  søskende 
er meget velkomne til at søge husly på  Danmarks 
Jernbanemuseum, mens børnene er ombord på 
Trolddomstoget. Museet har åbent kl. 16.30-20.00, 
og I har gratis adgang. 

TROLDOMSTOGET
TORSDAG D. 17. OKTOBER KL. 16.30-20.15

TUREN ER KUN FOR BORN
VOKSNE HAR INGEN ADGANG

Pris: 125 kr.
Billet via magiskedageodense.dk

Bemærk! 
Meget begrænset antal billetter.

Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

TORSDAG  DEN 17. OKTOBER

Alder
8 - 12 ar

F or de hårde hekse og troldmænd vil det uden tvivl være Smugkroen i Brandts Trold-
mandslandsby, der vil være den væsentlige destination, når mørket har sænket sig. 

De mindst lige så hårde krofolk vil lange eksplosive og kemiske drikkevarer over  disken, 
så bevidstheden bliver rømmet. Smugkroen er for voksne Adgang fra 16 år, men kun 
udskænkning af alkohol for 18+. 
Kulturmaskinen, Farvergarden 7

SMUGKROEN 
TORSDAG D. 17. FREDAG D. 18. OG LORDAG D. 19 OKTOBER KL. 17.00-02.00

Foto: Finn W
raae
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MAGISKE COCKTAILS 
TORSDAG D. 17., FREDAG D. 18 & LORDAG D. 
19. OKTOBER  KL. 19.00-21.30

N år de sidste lyse timer af dagen går på hæld, alle 
festi valens aktiviteter er afprøvet og nattens mørke 

kommer ulmende, så er det tid for hekse og troldmænd 
at gå imod Privaten, hvor magiske cocktails venter på at 
blive indtaget. De yngste troldmænd og hekse skal blive 
hjemme, når bartendere i verdensklasse og en uddannet 
historiker er klar til at tage jer gennem en magisk og 
cocktailfyldt tur gennem eliksirernes historie.

Bemærk! ID-fremvisning ved ankomst. 
Billetpris: 200 kr. via magiskedageodense.dk
Privaten, Jernbanegade 3, 1. sal

Fo
to

: A
rd

 J
on

gs
m

a

TORSDAG  DEN 17. OKTOBER

T ræd ombord på én af de mageløse magiske 
både ved åens bred i Munke Mose. Her kan du 

undervejs lytte til spændende fortællinger og ople-
ve den mystiske stemning på åen. Når du og andre 
modige troldmænd og hekse ankommer til menne-
skenes Zoologiske Have, skal I demonstrere jeres 
kunnen og samtidig vise, hvilket stof I er gjort af. I 
skal også en tur i højden mellem trækronerne, hvor 
I vil møde mørke magikere, så der skal pakkes en 
god portion mod med i rygsækken.
Den ZOOlomagiske Sejltur stævner fra to gange, 

så vær opmærksom på aldersangivelser for de 
 enkelte afgange.

Afgang 1:
Kl. 15.30-19.00

Afgang 2:
Kl. 17.30-21.00

Bemærk, at der er begrænset antal pladser.
Billetpris: 125 kr. via magiskedageodense.dk
Odense Åfart, Munke mose

Foto: Finn W
raae

Alder
8-13 ar

KUN FORVOKSNE

ZOOLOMAGISK SEJLTUR I MORKET
TORSDAG D. 17. OKTOBER KL. 15.30-19.00 & KL. 17.30-21.00
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E n drøm, en sjæl, en præmie, et mål og en 
 gylden mulighed for at tage del i, hvad, der 

kan gå hen og blive en helt igennem magisk 
 oplevelse på Studenterhuset Odense. Vi skruer 
helt op for lyden, smider alle hæmninger og syn-
ger alle de sange, der har forbindelse til magien. 
Skal du være med til at skabe magisk musikhisto-
rie, eller er du som minimum klar til en 
sjov og højlydt aktivitet, så kig forbi 
Studenterhuset. Du behøver ikke at 
kunne synge hverken rent  eller sær-
ligt fantastisk - du skal bare have 
lyst til at være med! 

Studenterhuset, Amfipladsen 6

MAGISK KARAOKE
FREDAG D. 18. OKTOBER KL. 21.00 - 23.00

D e mørke magikere og lysets troldfolk mødes i 
et indledende opgør fredag, inden Det Store 

Slag, som finder sted lørdag. Vær beredt, for de 
onde har skumle og feje tricks i ærmet! Alle unge 
hekse og troldmænd må vælge side. Vi ses, hvis 
du er klar til at være med i Det Lille Slag!

Ved Odense Rådhus, Flakhaven 2

DET LILLE SLAG
FREDAG D. 18. OKTOBER KL. 17.15

OFFICIEL ABNING
AF MAGISKE DAGE
FREDAG D. 18. OKTOBER KL. 10.00-10.30

K om og vær med til åbningen af Magiske Dage 
Odense! By- og kulturrådmand Jane Jegind 

byder velkommen til festivalen. 
Magikere i alle aldre er velkomne til denne festlige 
begivenhed - gerne udklædte! 

Ved Odense Rådhus, Flakhaven 2
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Havfruer er et af de væsener i den magiske 
verden, der er omgæret af mest mystik. 

I Svømmehallen på Klosterbakken vil disse smuk-
ke skabninger demonstrere deres evner i vand. 

Men det er ikke alt, for du skal selv svømme 
som en havfrue i de blå bølger. Der er nemlig 
brug for din hjælp!

Hjælp havfolket med at bekæmpe polypperne 
og genoprette naturen på havbunden. Med fine 
rekvisitter og havfruehaler kommer du til at 
gennemleve et unikt lille eventyr. Du lærer 
selvfølgelig at svømme i halen, så sikkerheden er 
i orden. Og vi prøver også et havfruetrick eller to.

Bemærk, at aktiviteten kun er for børn, der i 
forvejen kan både svømme og flyde.

Aktiviteten er for 8-13-årige.

Billetpris: 75 kr. via magiskedageodense.dk. 
Der kan ikke betales i døren.

OBS! Børnene skal være omklædte og klar på 
tids punktet for holdstart.

For yderligere info se:
magiskedageodense.dk

Fredag d. 18. oktober. Hold 1 kl. 9.30, Hold 2 kl. 10.45, Hold 3 kl. 12.00
Svømmehallen Klosterbakken, Klosterbakken 5

Kom og vær med til en aften i bølgen blå, hvor du kan høre 
de mest fantastiske fortællinger om havfolket, som kun få 
kender til.

Aktiviteten er for 8-13 årige.
Billetpris: 50 kr. via magiskedageodense.dk
Der kan ikke betales i døren.

For yderligere info se: magiskedageodense.dk

Fredag d. 18. oktober 2019 kl. 18.30 til kl. 20.30
Svømmehallen Klosterbakken, Klosterbakken 5
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D e fortryllende og magiske universer som vi kender og elsker, har en evne til at inspi-
rere os. Dét sættes der særlig fokus på, når vi inviterer til lummer og lækker oplæsning 

af fan fiction. Læn dig tilbage og lad dine ører fortrylle af folks inspirerede historier og sprøde stemmer. 
Forsker og underviser Line Nybro Petersen gæster også Kulturmaskinen for at gøre os alle sammen lidt 
klogere på fænomenet fanfiction og fantasy. 
Gratis adgang.
Kulturmaskinen, Farvergården 7

 Magiske Dage Odense og Anarkist inviterer til 
en helt særlig aften for alle Game of Thrones 

fans med lyst og gane til ølsmagning ud over det 
sædvanlige
Når du bliver mødt af Sansa Stark i døren hos 
Anarkist, er det starten på en aften med Game of 
Thrones som omdrejningspunkt. En aften der byder 
på ølsmagning, foredrag og musikals underholdning 
ved fantastiske Virelai.

Hvad enten du er er med Stark-familien i nord, 
Lannister-familien i syd eller kan tøjle en drage som 
ægte Targaryen, så er det her en aften for dig. Som 

aftenen skrider frem, skal der smages på to øl, med 
smag så fyldig, at de ville smelte selv den ældste 
mur af is. 

Arrangementet varer i 2 timer, men du er selvfølge-
lig velkommen til at blive på Anarkist efterfølgende.

Arrangementet er udelukkende for 18+. ID fremvi-
ses ved ankomst. 

Billetpris: 100 kr. via magiskedageodense.dk
Anarkist - BEER & FOOD LAB, Albanigade 20

FREDAG  DEN 18. OKTOBER

FAN FICTION
FREDAG D. 18 OKTOBER KL. 20.00-22.00

KUN FORVOKSNE

WINTER IS COMING
FREDAG D. 18 OKTOBER KL. 19.00-21.15

KUN FORVOKSNE
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First Hotel Grand åbner dørene for et sandt festmåltid for unge 
troldmænd og hekse, samt Fumler-forældre.

På First Hotel Grand, mellem Den Magiske Markedsplads og Trolddomsskolen kan du få 
en madoplevelse udover det sædvanlige. First Hotel Grand inviterer på magisk middag for 

fumler-forældre, unge troldmænd, hekse og andet magisk godtfolk. 

Menuen står blandt andet på ørevoks fra trolde med sort mudder, stegte tudselår, 
uglegylp, sprøde orme og mulighed for eliksirer. Ikke alene menuen er noget helt særligt, 

der vil også blive spillet og sunget i toner af uhørte magiske højder, når Virelai spiller 
nordiske ballader og dansemelodier fra middelalderens Europa og forvandler First Hotel 

Grands fortryllede sale til et musisk eventyrland. 

Samme sale vil også være destination for sære væsener fra nær og fjern for at diskutere 
fremtidens forfatning for den magiske verden. Det bliver en fest med mad og musik, som 

du sent vil glemme. 
 

Pris: 250 kr., Billetbestilling nødvendig via magiskedageodense.dk 
Bemærk at prisen ikke er inklusiv drikkelse.

Fredag d. 18. oktober kl. 18.00-21.00 
First Grand Hotel, Jernbanegade 18
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indenfor til en helt unik oplevelse. Børn og unge 
i alderen 11-15 år, bevæbnet med lommelygter, 
får helt ekslusivt lov til at besøge teatret efter 
lukketid til en sen og spooky aften med gys, gru 
og spøgelseshistorier. Det er selvfølgelig alt for 
ekslusivt til at de voksne fumlere skal med, så 

de kan i mellemtiden tage en drink i baren.

Pris: 50 kr. via magiskedageodense.dk 
Odense Teater, Jernbanegade 21 

T roldekongen skal giftes med Elverkongens dat-
ter! Troldefolket og elverfolket forenes i år-

hundredets kærlighedspagt, det skal fejres med en 
kæmpe fest. Troldekongen har en masse guld med 
og Elverkongen inviterer indenfor i Elverhøj. Kun 
de allerfornemste er inviteret. Nisserne, gravsoen, 
åmanden, troldene (kun førstesklasses trolde - dem, 
der har en hale!) og menneskebørn. Selv lygtemæn-
dene er glade og stiller med fakkeloptog.
Meget kan ske til en fest, hvor så mange magiske 
væsener mødes. Måske opstår der uventede udfor-
dringer? Måske går noget galt? Måske får elverne 
brug for hjælp? Oplev både Elverhøj og museet efter 
lukketid på en ny og magisk måde.
Forløbet varer cirka 1,5 time og der er plads til 25 
børn pr. hold. Eventet vil være aldersinddelt (fra 7-9 
år og fra 10-12 år). Alle børn skal have en forælder/
voksen, som er til stede under forløbet. 

De voksne deltager ikke, men tilbydes kaffe og hygge.

Pris: 50 kr. via magiskedageodense.dk
Møntergarden, Møntestræde 1

TROLDEKONGENS GULD
FREDAG D. 18. OKTOBER - SE HOLDTIDER

Holdoversigt:
Kl. 16.30 - 18.45 Troldekongens guld (7-9 år)
Kl. 17.15 - 18.45 Troldekongens guld (7-9 år)
Kl. 18.30 - 20.00 Troldekongens guld (10-12 år)
Kl. 19.45 - 20.45 Troldekongens guld (10-12 år)

BEMAERK!
MEDBRING DIN EGEN LOMMELYGTEU hyggen breder sig bag kulisserne på Odense 

Teater, når mørket falder på, og vi inviterer 

FREDAG  DEN 18. OKTOBER

Alder
11-15 ar

EN NAT PA TEATRET
FREDAG D. 18. OKTOBER KL. 22.00-00.15
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Nordheims Trolddomsakademi
fredag d. 18 og lørdag d. 19 klokken 10:00 – 17:00 

Odense Rådhus, Flakhaven 2

Inden for rådhusets mure ligger Nordheims Trolddomsakademi. Her kan 
menneskelige trolddomsudøvere, mystiske væsner og fefolket studere de 

magiske rigers mysterier, mens de uddanner sig til at blive fuldgyldige 
medlemmer af det magiske samfund. På Nordheim vil en lærerstab af 

erfarne professorer stå klar til at undervise i alt fra kampmagiens kunst og 
tæmning af magiske monstre til effekten af sagnomspundne krystaller 

og brugen af mystiske runer.

På akademiet vil du stifte bekendtskab med de fire elementer: ild. luft, jord og vand – der er 
grundsten i alle magiudøveres færdigheder. Du kan lave dit eget segl med hjælp af runemagi 
og få det med hjem, lære om monstre til bæstologi, få undervisning i krystallernes magiske 
egenskaber og få træning i kampmagi, så du kan lære de vigtige formularer til at forsvare 

skolen med. Til sidst kan du få dit helt eget diplom med hjem, som bevis på du har gennem-
ført den magiske uddannelse og er klar til at forsvare både skolen og resten af verden mod 

de mørke kræfter. 

Det koster 400 Odinarer i skoleafgift at komme ind på Nordheims Trolddomsakademi.
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FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

H vis en vildfaren besværgelse har ramt dig og 
dine fingre bliver rødplettede, eller hvis du er 

blevet ramt af en magisk lidelse, som får dine ører 
til at flyve, så må du hellere slå et smut forbi St. 
Albanis Kvæsthus, hvor du kan få helbredt dine 
magiske lidelser og komplikationer med eliksirer. 
Pris: 50 Odinarer

P å Troldmandstidendes hekstiske redaktion 
kan du være med til at forfatte dine egne 

dugfriske historier til dagens avis med en magisk 
fjerpen, som du selv får lov til at lave. Alle histo-
rier, der skrives til Troldmandstidende, samles 
og udgives i næste års Troldmandstidende.

M ed hjælp fra dygtige hekse kan du lære at 
tegne magiske figurer og fabelagtige moti-

ver fra fantasyuniverser, som du kender. Du kan 
også lære at lave tudsekruseduller.

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 fumlere kaldt 
for Gråbrødre Plads og her kan du 
opleve den magiske stemning, når 

handlende  køber og sælger, svindler og 
lyver, mens heksebørn og troldmands-
lærlinge løber mellem boderne. Kom og 
mærk markedsstemingen. Der vil være 
besværgelser og mystiske spådomme, 
samt lyssky handler der normalt ikke 
tåler dagens lys.
Gråbrødre Plads, Odense C 

Alle 
aktiviteter 

foregar 

 Kl. 10.00-
Kl. 17.00

Nordheims Trolddomsakademi
fredag d. 18 og lørdag d. 19 klokken 10:00 – 17:00 

Odense Rådhus, Flakhaven 2

Inden for rådhusets mure ligger Nordheims Trolddomsakademi. Her kan 
menneskelige trolddomsudøvere, mystiske væsner og fefolket studere de 

magiske rigers mysterier, mens de uddanner sig til at blive fuldgyldige 
medlemmer af det magiske samfund. På Nordheim vil en lærerstab af 

erfarne professorer stå klar til at undervise i alt fra kampmagiens kunst og 
tæmning af magiske monstre til effekten af sagnomspundne krystaller 

og brugen af mystiske runer.

På akademiet vil du stifte bekendtskab med de fire elementer: ild. luft, jord og vand – der er 
grundsten i alle magiudøveres færdigheder. Du kan lave dit eget segl med hjælp af runemagi 
og få det med hjem, lære om monstre til bæstologi, få undervisning i krystallernes magiske 
egenskaber og få træning i kampmagi, så du kan lære de vigtige formularer til at forsvare 

skolen med. Til sidst kan du få dit helt eget diplom med hjem, som bevis på du har gennem-
ført den magiske uddannelse og er klar til at forsvare både skolen og resten af verden mod 

de mørke kræfter. 

Det koster 400 Odinarer i skoleafgift at komme ind på Nordheims Trolddomsakademi. ST. ALBANIS KVAESTHUS

TROLDMANDSTIDENDE

HEKSETEGNINGER 
OG KRUSEDULLER

Den Fortryllede Skov er for de mindste 
troldmænd og hekse. Den Fortryllede Skov 

er et  kreativt værksted, hvor du blandt andet kan lave magiske perler, 
filtpunge til dit tryllestøv og grave efter guld med små drager.

Pris: 100 Odinarer

DEN 
FORTRYLLEDE SKOV

MAGISK MARKEDSPLADS

Foto: N
iels H

olm
gård O
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B landt stakkevis af fine varianter kan du  finde 
din helt personlige tryllestav - hvis ikke 

 tryllestaven finder dig først. 
Pris: 50 Odinarer

D er er quidditch for de mindste på Gråbrødre 
Plads.

I uglevarehuset Fjer og Flyvning kan du lære om 
alle troldmænds ynglingsdyr. Du kan lære om, 
hvorfor uglen er enhver magikers ven, og du kan 
blive certificeret i Fjer og Flyvning.
Pris: 100 Odinarer

P å den Magiske Markedsplads vil du også 
kunne møde en ægte enhjørning.

I den magiske Café Kadabra er der mulighed 
for at købe forhekset mad og fortryllet drik-

kelse. Her kan du også nyde din egen medbragte 
mad. 
I Café Kadabra betales der med fumlerpenge 
(kroner)

V il du forevige festivalminderne, kan du få taget 
dit eget festivalfoto og fluks få det med hjem.

Pris: 300 Odinarer

TRYLLESTAVS-
EMPORIUM

MIKRO-QUIDDITCH

FJER OG FLYVNING
- UGLEVAREHUS

ENHJORNING

CAFE KADABRA

FOTOGRAF

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10. Varulven

Det er ikke hvert år, en varulv besøger 
disse kanter, men i år rygtes det, at en 
varulv har forvildet sig ud af skovene 
i bjergene, og er at finde et sted på 
Gråbrødre Plads. Det er ikke ufarligt at gå 
ind til en varulv. Mørk magi omgiver det 
mytologiske væsen, så det kræver mod og 
magisk styrke.

 Tør du stå ansigt til ansigt med en af de 
ondeste magiske skabninger?

Pris: 200 Odinarer 

Magisk  

Markedsplads

fortsat

Foto: Erling C
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Varulven

Det er ikke hvert år, en varulv besøger 
disse kanter, men i år rygtes det, at en 
varulv har forvildet sig ud af skovene 
i bjergene, og er at finde et sted på 
Gråbrødre Plads. Det er ikke ufarligt at gå 
ind til en varulv. Mørk magi omgiver det 
mytologiske væsen, så det kræver mod og 
magisk styrke.

 Tør du stå ansigt til ansigt med en af de 
ondeste magiske skabninger?

Pris: 200 Odinarer 



KORT OVER AKTIVITETERNE PA 
MAGISKE DAGE ODENSE 2019 

SE MAGISKEDAGEODENSE.DK FOR HJAELP TIL AT FINDE RUNDT.
BEMAERK, AT IKKE ALLE AKTIVITETER ER MARKERET PA KORTET.

 

1 BRANDTS TROLDMANDSBY
Området omkring Brandts Klædefabrik

 

2 ZOOLOMAGISK SEJLTUR
Odense Åfart i Munke Mose

 

3 MAGISK LOUNGE
Hovedbiblioteket i Borgernes hus
Østre Stationsvej 15

 

4 TRÆDREJERENS VÆRKSTED
Vestergade 20

 

5 ELVERSTRÆDE
Vintapperstræde

 

6 ODENSE TEATER
Jernbanegade 21

 

7 ODENSE ADELIGE 
JOMFRUKLOSTER
Albani torv

 

8 TROLDMANDS-
FORTÆLLINGER
Gråbrødre Klosterkirke

 

9 MAGISK MARKEDSPLADS
Gråbrødre plads

 

10 NORDHEIMS TROLDDOMSAKADEMI
Odense Rådhus, Flakhaven 2

 

11 DET HEMMELIGE SCRIPTORIUM   
Klosterbakken 2
                        

 

12 EVENTYRHAVEN

 

13 TROLDEKONGENS GULD
Møntergården, Overgade 48

 

14 MERLINS MAGISKE REJSE
Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9

 

15 TROLDDOMSSKOLEN
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34

 

16 TROLDDOMSTOGET OG DEN 
MAGISKE BUS
Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogs-
gade 24

 

17 STORMS TUSMØRKEGYDE
Storms pakhus, Seebladsgade 21
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P å Gråbrødre Plads vil heksene igen øve sig i 
deres yndlingssport. De vil kaste med ringe 

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

F ind de forsvundne magiske kæledyr i en 
 labyrint for de mindste magikere.

RINGKAST EFTER HEKSEHAT

MINI-LABYRINT

F up og Fiduser byder på magi, gøgl og ballade. 
Butikken er et virvar af tryllerier, magiske 

tricks og overraskelser. Kom forbi og lad dig 
hvirvle ind i magiens verden, hvor du kan lære 
forvandlingskunst og at narre en heks.
Pris: 200 Odinarer

FUP OG FIDUSER

T ræd ind i Klosterkirken ved Gråbrødre Plads, 
hvor du kan lytte til troldmandsfortællinger 

om drager og magi, om alt mellem himmel og jord, 
og det som ikke kan forklares. Det bliver rasende 
og vildt, fortryllende og fængslende.
Pris: 100 Odinarer

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.
Magisk  

Markedsplads

fortsat

TROLDMANDSFORTAELLINGER

Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
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M ed lette penselstrøg fra kyndige elver- 
ansigtsmalere kan du få lagt ansigtet i nye 

folder med smuk ansigtsmaling fremstilles af det 
fineste elverstøv. Hvad enten du er troldmand el-
ler heks, så venter der en magisk forandring, når 
du kigger forbi og ser dit nye jeg i  Drømmespejlet.  
Pris: 300 Odinarer

DROMMESPEJLET 
- ANSIGTSMALING 
MED ELVERFARVER

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

I Alferiet er de Muntre Damer klar til at sætte 
dig i gang med alverdens kunstneriske og 

kreative aktiviteter. For 150 Odinarer kan du 
med hemmelige skrifter og symboler skrive og sy 
på dit eget flag og din egen vimpel. Du pynter 
dit flag med broderi, pallietter, knapper og fjer, 
og derefter kan du svæve ud i de Magiske Dage 
Odense med dit flag blafrende i vinden. De Mun-
tre Damer sælger selvfølgelig også færdigsyede 
kapper og slag i flere modeller.
Pris: 200 Odinarer

I Elverstræde forvandles fumler-
butikker til magiske forret-

ninger. Den gamle og snørklede 
gade i Odense har i århundreder 
været et af de foretrukne steder 
for magi udøvere. Elverfolket og 
trolddomskastere mødes her og de-
ler en stærk kop kaffe, forudsiger 

fremtiden, eller foretager lidt let indkøb 
af kapper, får sit ansigt forvandlet med 
særlige elverfarver eller fremtryller et 
særligt græskar, der, hvis man sætter 
lys i, kan holde mørk magi på afstand.

Vintapperstræde, Odense C

ELVERSTRAEDE

ALFERIET

Alle 
aktiviteter 

foregar 

 Kl. 10.00-
Kl. 17.00
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J omfruklosteret danner ramme 
om dystre hemmeligheder og ma-

giske skabninger. Prøv kræfter med 
eliksirblandinger, se nærmere på en 

vandrende pind eller studér en vaske-
ægte falk.

Albani Torv, Odense C

P å torvet foran Det Adelige Jomfrukloster 
viser en falkoner alle magiske lærlinge og 

deres forældre, hvor fantastisk og imponerende 
en fugl falken er. Kom og se den smukke falk 
og oplev, hvordan den mestrer luftrummet over  
Magiske Dage Odense.

ODENSE ADELIGE JOMFRUKLOSTER

FALKONEREN

GRAESKAR-
VAERKSTED

I Græskarværkstedet kan du med snilde og lidt 
magi forvandle de orange frugter til fantasi-

fulde skabninger, der kan lyse efterårsmørket op 
og holde onde magter væk.
Pris: 300 Odinarer

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

I forlængelse af eliksirværkstedet i krypten un-
derviser en troldmandselev om sjældne, farlige 

og magiske dyr. Her kan du møde en kongepython, 
en fugleedderkop, vrimlende vandrende pinde og 
en madagaskar hvæsekakerlak - hvis du tør!

SKABNINGER FRA
UNDERGRUNDEN

Alle 
aktiviteter 

foregar 

 Kl. 10.00-
Kl. 17.00

Elverstræde
fortsat
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FANTASYFORFATTER-WORKSHOP
FREDAG D. 18. OG LORDAG D. 19, OKTOBER  KL. 11.00 - 11.45 OG 14.00 - 14.45

K om og mød forfatterne Katrine Skovgaard,  Julie 
Midtgaard og Trine Ipsen, når de fortæller om, 

hvordan fantasygenren er påvirket af Harry Potter-
bøgerne, og hvad bøgerne har betydet for dem som 
læsere og forfattere.
Efterfølgende er der workshop om, hvordan man ska-
ber nye fantasy-universer, og i samspil med publikum 
sammenstykker forfatterne idéer til en ny fantasyfor-
tælling live på  scenen.
Der afholdes to workshops af 45 minutters varrighed.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig 
via 
magiskedageodense.dk
Privaten, Jernbanegade 3, 1.sal

U nder Odense Adelige Jomfrukloster ligger 
en dyster og fugtig kælder. Nede i krypten, 

blandt mus og rotter, syder og bobler det, for der 
bliver brygget eliksirer til udøvelse af mørk magi 
og til at forvandle troldmands- og hekselærlinge 
til magiske mestre. Du kan blande din egen elik-
sir sammen med de eliksirkyndinge fra Syddansk 
Magiske Universitet samt høre om mørkets trold-
mænd, og hvordan deres grønne tapet kan slå ihjel.

ELIKSIRKRYPTEN

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

Alder
min. 13 ar

Foto: Erling C
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BEFRI ODENSE TEATER FOR OND MAGI
FREDAG D. 18. OG LORDAG D. 19 OKTOBER KL. 10.00-17.00

F ind dit indre udyr eller din indre skønhed og 
befri teatret fra ond magi!

Der venter dig helt særlige oplevelser, når du 
besøger Odense Teater under Magiske Dage 
Odense.
På teatret er der brug for at du finder enten dit 
indre udyr eller din skønhed frem, når du skal 
på en magisk mission for at redde teatret fra ond 
magi. En ond fe har kastet en forbandelse over 
Odense Teater, og der er brug for din hjælp!
Du kommer helt ind bag teatrets høje mure og ind 
i alle de hemmelige kringelkroge, hvor du skal 
løse gåder og ophæve den onde fes forbandelse. 
Udover at løse den store gåde på din tur gennem 
teatret kan du lære at lave din egen tryllestav i 
Merlins Værksted, klæde dig ud som Skønheden 
eller Udyret eller noget midt imellem. 

Det koster 100 Odinarer at lave en tryllestav i 
Merlins Værksted. De øvrige aktiviteter er gratis.

Odense Teater, Jernbanegade 21

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

Foto: N
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DET HEMMELIGE SCRIPTORIUM
E t runekast fra Nordheims Trold-

domsakademi finder du et bib-
liotek fuld af hemmeligheder. Bag de 
tunge trædøre og de røde klostermure 
gemmer sig en verden af magiske 
bøger for nysgerrige hekse, modige 

troldmænd, eventyrlige elvere og andet 
magisk godtfolk - træd nærmere, hvis 
du tør!

Klosterbakken 2, Odense C

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

Alle 
aktiviteter 

foregar 

 Kl. 10.00-
Kl. 17.00

I  Det Hemmelige Scriptoriums baggård kan du 
møde dragetæmmeren og høre om drage-

arterne Norsk Takhale og Walisisk Grønskællet. 
Dragetæm-
meren vil 
fortælle 
om dragerne og 
du kan lave dit eget 
drageæg, få en drage-
tatovering og møde Takhalen 
Ronja.
Pris: 100 Odinarer

DRAGETAEMMEREN

K om forbi Det Hemmelige Scriptorium og tag 
på skattejagt gennem historiske bygninger, 

der i hver krog gemmer på små udfordringer og 
sjove aktiviteter. I skal samarbejde for at finde 
vejen ud til den fortryllede have. Her kan I nyde 
små  smagsoplevelser og opleve Det Hemmelige 
Scriptorium skjulte rum. De gamle bøger gemmer 
på historier, mysterier og hemmeligheder, der 
hjælper jer fra start til slut. 
Pris: 200 Odinarer

DET HEMMELIGE 
SCRIPTORIUM
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KLOSTERHAVEN

F å vejledning af kyndige botanik-
undervisere i brugen af de særli-

ge planter, der findes i Klosterhaven. 
Ingen uden kyndig eliksirvejledning 
bør give sig i kast med at sammen-
sætte ingredienserne. 

Der udleveres smagsprøver på elik-
sirer, men det er helt på eget ansvar. 
Tillige har du også mulighed for at 
købe din helt egen botanikhåndbog.
Pris: 100 Odinarer
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D er er fart over feltet, når der bliver spillet 
quiddtich for de mindste. Det gyldne lyn skal 

fanges, der skal scores point og holdes styr på 
kosten. Kig forbi, så finder de dygtige trænere 
en plads til dig.

Pris: 100 Odinarer

EVENTYRHAVEN

MINI-QUIDDITCH

MAGISK KONCERT 
- I SKT. KNUDS-SALEN 

I Eventyrhaven kan alle trold-
mænd og hekse bevæge deres 

dovne kroppe. Der vil være mulighed 
for at lave og flyve på sin egen kost. 
Det vil også være muligt at holde en 

ugle, som altid befinder sig i nærhe-
den af de kostekyndige.

Klingenberg 19, Odense C

S tuderende ved Syddansk Musikkonservatorium spiller Sergej Rachmaninov i Meninghedssalen. 
På klaver: Madeleine Löfdahl. På Violin: Emilia Blaszczyk. På cello: Filippa Westerberg. 

Kan klassisk musik være en magisk oplevelse? Ja - giv dig selv og dine børn en skøn koncert.
Pris: 100 Odinarer

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.
Fredag og lordag

Kl. 11.00
Kl. 13.00
Kl. 15.00

Alle 
aktiviteter 

foregar 

 Kl. 10.00-
Kl. 17.00

Det Hemmelige 

Scriptorium fortsat
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H os Ugleriet kan du beundre de smukkeste og klogeste ugler i alle magiske riger. Uglerne har en helt 
særligt interesseres i de kostekyndige i Kosteværkstedet, så hvis du vil opleve en ugle helt tæt på, 

bør du kigge forbi. For helt særlige magikere er der også mulighed for at holde en af uglerne - hvis du 
altså tør...
Pris: 700 Odinarer

D er er et ordentlig skud krudt i kosten, når 
den bliver bygget i Kosteværkstedet. For 

både hekse, troldmænd og andet magisk godtfolk, 
er der hjælp at hente hos de dygtige kostekyn-
dige, så når du hopper på din færdige kost og 
flyver derfra, er du sikker på, at du sidder på en 
kost af bedste kvalitet.
Pris: 300 Odinarer

UGLERIET

KOSTEVAERKSTED

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

H ar du lidt ekstra krudt i kosten, så kan du 
prøve den fantastiske svævebane. Nærmest 

som ved magi svæver du over vandet i fuld fart. 
Har du modet, der skal til?
Pris: 200 Odinarer

SVAEVEBANE
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D et er for de aller-modigste, 
når der trænes kampteknikker 

med den magiske verdens dygtigste sværd-
kæmpere i Eventyrhaven. Du vil blive testet i 
din styrke, din tro på dig selv, og dit mod under 
træningen. Men hvis du klarer den, vil ingen ond 
magt nogensinde kunne bekæmpe dig.
Pris: 200 Odinarer

BRANDTS TROLDMANDSLANDSBY

KAMPARENA

S ejdkogeri, hekseri og magi har 
alle dage været forbundet til det 

magiske samfund ved Brandts, der 
ligger i midten af Odense - og besøg-
ende kan stadig mærke den mystiske 
og overjordiske atmosfære. 
Du finder Troldmandslandsbyen i 

området omkring Brandts Klædefa-
brik og Farvergården.

Kulturmaskinen, Farvergården 7 
Brandts Klædefabrik, Brandts Pas-
sage og området omkring Amfipladsen

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

Foto: N
iels H

olm
gård O

FA
Foto: N

iels H
olm

gård O
FA

Eventyrhaven
fortsat

P å Mediegrafisk Værksted i Kulturmaskien 
kan du folde din egen drage, lave andre sjove 

ting i papir og designe din egen t-shirt. Dette er 
både for børn og voksne. Du kan eventuelt med-
bringe din egen t-shirt. 
Bemærk det er muligt allerede at deltage i aktivi-
teterne i Dragens Hule i dagene op til festivalen 
fra mandag d. 14. oktober kl. 10.00-17.00. 
Pris afhænger af materialeforbrug

DRAGENS 
HULE

Fra
mandag 

d. 14. oktober
til og med

lordag 
d. 19. oktober

Alle 
aktiviteter 

foregar 

 Kl. 10.00-
Kl. 17.00
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B ider efterårskulden? Troldmændene på 
Fredo’s Coffee Right holder gryden i kog 

og serverer dampende varme trylledrikke til 
aspirerende magikere og fumlere.

ELIKSIR MOD KOLDE
FODDER

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

M agiske lækkerier for store og små maver! 
Kom og pynt din helt egen fantasy cupcake 

i Konditoriet Kagedåsen i den magiske passage 
ved Brandts.
Pris: 300 Odinarer

FORTRYLLENDE CUPCAKES

I Troldmandshjemmet, som du finder ved Kul-
turmaskinen i Farvergården, ved man aldrig, 

hvad magikerne finder på. Her bor nemlig en 
 vaskeægte magikerfamilie og det hyggelige hjem 
bærer præg heraf. Her er rodet og alting står 
skævt, men hjertevarme er her i overflod. Hjælp 
familien med at få orden i det magiske rod.
Pris: 200 Odinarer

TROLDMANDSHJEMMET

B ehandler skæbnen dig ikke ordentligt? 
Kom ned til vores mystiske spåkoner og 

lær hemmelighederne om din fremtid at kende. 
 Spåkonerne spår i tarotkort, læser i hænder og 
rister runer, og de kan give dig 
svaret på alle livets spørgsmål - 
hvis du er modig nok til at høre det. 
Kun for hekse og troldmænd under 
15 år.
Pris: 200 Odinarer

SPAKONERNE
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K om i intensiv træning i labyrinten, så du kan 
forsvare dig mod mørk magi! Udstyret med 

en helt særlig tryllestav forberedes du til at vove 
dig ind i den dunkle labyrint, hvor du kan afprøve 
dine nyvundne færdigheder. Lær formularer og 
forbandelser og test din magiske kunnen.
Pris: 200 Odinarer

I Det Store Frølager i Kulturmaskinen kan du 
træde ind i et smykkeværksted og lade dig 

bjergtage af de funklende og mystiske genstande. 
Vi hjælper dig med at trylle dem om 
til magiske amuletter med kendte 
symboler fra forskellige fantasyuni-
verser, men vogt jer! De magiske 
smykker bæres på eget ansvar.
Pris afhænger af materialeforbrug

G ør et godt køb i de fantastiske boder. Det vil 
være muligt at købe diverse fantastiske og 

magiske finurligheder, som alle troldmænd og 
hekse ikke kan undvære. Alt fra tryllestave og 
fjerpenne til magiske smykker og meget mere. 
Alt er håndlavet af hekse og troldmænd fra hele 
den magiske verden. Så du ikke må lede forgæ-
ves, afslører vi her at boderne har tryllet sig op 
på første sal i Studenterhuset.
Her betaler man med fumlerpenge (kroner)

F or de hårde hekse og troldmænd vil det uden 
tvivl være Smugkroen i Brandts Troldmands-

landsby, der vil være den væsentlige destination, 
når mørket sænker sig. De mindst lige så hårde 
krofolk vil lange eksplosive og kemiske drikkeva-
rer over disken, så bevidstheden bliver rømmet. 
Smugkroen er for voksne og der vil være mulig-
hed for at spille brætspil. Smugkroen åbner kl. 
17.00 og lukker kl. 02.00.
Du finder Smugkroen i Kulturmaskinen i Farver-
gården. 

MAGISK SMYKKEVAERKSTED

MAGISKE BODER I 
STUDENTERHUSET PA 1. SAL

SMUGKROEN

FORSVAR MOD MORK 
MAGI - LABYRINTEN

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.
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Brandts Trold-
mandslandsby 

fortsat

KUN FORVOKSNE



Vinterlandet er baseret på historien om en flok søskende, der finder en hemmelig vej 
ind i et eventyrligt Vinterland. I Vinterlandet hersker den onde isdronning, som kræver 

at alle menneskebørn, der træder ind i universet, skal udleveres til hende. Børnenes 
opgave er nu at undslippe den frygtelige dronning og undgå fangenskab. Heldigvis 
møder de en masse sære væsener, der hjælper dem gennem mange vanskelige ud-

fordringer, inden de igen kan vende hjem.

På Brandts kan du opleve den forunderlige sneklædte skov i Vinterlandet, hvor farerne 
lurer overalt. Du kan møde den mystiske faun og den mægtige løve, og måske 

kan du endda få et glimt af den grusomme isdronning, 
der forvandler sine modstandere til sten.

Du kan også prøve et spændende aktivitetsark og redde Vinterlandet ud af kløerne på 
den onde dronning. Der er diplomer til alle. 

Vejen ind til Vinterlandet finder du igennem det hemmelige garderobeskab 
ved trappen på Amfipladsen.

Pris: 300 Odinarer

Vinterlandet 
på Brandts

Fredag d. 18. og lørdag d. 19 . oktober
kl. 10.00-17.00

Brandts klædefabrik, Brandts Passage 8
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K om og giv planteheksen 
en hånd med genstridige 

mandraker, mystiske slyng-
planter og drabelige rødder og 
find ud af, om du mon har 
talent for grøn magi!
Pris: 100 Odinarer

HERBOLOGI -
PLANTEKUNDSKAB FOR SPIRENDE HEKSE 
OG TROLDMAEND

T ag fortryllende og fantastiske billeder af 
hinanden, imens I går igennem den magiske 

passage ved Brandts.

CREEPY TREE

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

H vis du, som andre troldmænd og hekse, har 
brug for et hvil, vil det være muligt at tage 

en pause fra festivalens hektiske magi og få lidt 
til at modstå sult og tørst i Troldmandskroens 
dunkle lys. Her flyder de magiske udskænknin-
ger og den højrøstede krojargon mellem kroper-
sonalet. Kig forbi til et lille pusterum, så du er 
klar meget mere magi i gaderne. Du finder Trold-
mandskroen i Kulturmaskinen.

TROLDMANDSKROEN
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Brandts Trold-
mandslandsby 

fortsat

 Tag en tur forbi Mortens Chokolade i Kongens-
gade hvor du kan købe magiske chokoladedyr, 

der hver især kan give dig helt særlige egenskaber. 
Du kan blandt andet købe hvide kaniner, der helt 
sikkert vil få dig på afveje. Magiske skildpadder, der 
vil give dig evnen til at bevæge dig så langsomt, at 
det ser ud som om du står stille. Magiske mus, som 
kan trylle dig helt lille, og som er helt perfekt til, når 
du skal gemme sig. Magiske frøer der vil give dig 
evnen til at hoppe over selv det højeste plankeværk 
og magiske fisk, der vil gøre dig til en helt lydløs 
svømmer. Nogen af kaninerne er sammen med de 
magiske skildpadder hoppet en tur over i den Tos-
sede slikmagers slikbutik, og står fint og venter på 
at nogen vil købe dem. Det vil være muligt at købe 
de magiske chokoladedyr i Mortens Chokoladebutik 
med Odinarer.

Kongensgade 45

FORTRYLLENDE 
CHOKOLADEDYR



43

#MDO19 #MAGISKEDAGEODENSE

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

M agikere elsker slik, det er almen viden, og 
selvfølgelig kan du fylde din mave med al-

skens lækkerier under Magiske Dage Odense. Det 
er dog ikke en helt almindelig slikbutik og i år bli-
ver den invaderet af Den Tossede Slikmager. Vi 
har hørt, at han måske minder lidt om en anden 
kendt slikglad tosse, der også er meget glad for 
blandt andet te. Når Den Tossede Slikmager tager 

over, bliver al logik vendt på hovedet, tiden går 
baglæns, og til siden, og din ikke-fødselsdag vil 
blive fejret, som den fest den er. Gå ikke glip af 
dette; slikbutikken vil i år være en hyldest til det 
utænkelige og uventede, som findes i børnelittera-
turen. Så kom og tøm dine lommer for Odinarer og 
fyld dem med magisk ikke-fødselsdags-slik.
Pris efter samvittighed

M agi kan vise sig i mange former og på film er der ofte ingen grænser for de magiske væsner og ver-
dener vi kan møde.

Det kan både være fortællinger fra fantasy, eventyr og sci-fi-universer og selv helt almindelige historier 
kan få et strejf magi. På det  Magiske Filmværksted skaber vi denne filmmagi og du kan få lov til at se, 
hvordan vi arbejder og lære nogle af filmmagiens hemmelige tricks. Når du vandrer op ad trapperne mod 
2. sal fornemmer du allerede, hvordan du træder fra én verden og ind i en anden. Så kom og undersøg det 
dunkle, mørke parallelunivers, hvor du kan  udforske den sorte magi, inden du træder ind i Filmværkstedets 
biograf, hvor du kan se film om filmmagi og møde nogle af de magikere, der har skabt dem. Der vil blive vist 
magiske film fredag og lørdag. 

Du kan også komme rundt på værkstedet og se de maskiner og redskaber, der skaber filmmagi - blandt andet 
green screen. I loungen vil der være kaffe og slik til salg for Odinarer.

Odense Filmværksted, Pantheonsgade 5, 2. sal

DEN TOSSEDE
SLIKMAGERS 
SLIKBUTIK

FILMMAGI OG ET MORKT
PARALLELUNIVERS
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K om et smut forbi og oplev fortryllelsen ved 
en ansigtsforvandling. Måske du drømmer 

om at opleve Magiske Dage Odense med et ansigt 
som et magisk væsen? Måske du synes de ar, du 
har fået i kamp mod en farlig troldmand, trænger 
til at blive opfrisket? Eller måske ønsker du blot 
at se anderledes ud på dagen. Hvordan du end 
ønsker at blive sminket, så er det hos Faraos 
Cigarer, at det foregår.

Faraos Cigarer, Klostervej 3

ANSIGTSFORVANDLING
I FARAOS CIGARER

MYTOLOGISKE 
MAGISKE SKABNINGER

I år åbner Magiske Dage Odense op for et gan-
ske særligt sted, når rigets mest magiske ele-

ver træder ind af de store trædøre på Trolddoms-
skolen. Trolddomsskolen tilbyder undervisning, 
der i flere tusind år har fostret nogle af de dyg-
tigste troldmænd og hekse i den magiske verden, 
og nu er  tiden inde til at uddanne den kommende 
generation. 
Ved optagelse på Trolddomsskolen bliver du tildelt 
en plads udfra følgende elementer: ild, jord, vand 
eller luft. Sammen med dine nye skolekammerater 
og lektorerne på Trolddomsskolen skal du opklare  
et helt særligt mysterie, der længe har voldt Trold-
domsskolen problemer. Undervejs i opklaringen 
vil du møde nogle af de dygtigste magikere, der 
 nogensinde er set på denne jord, og de vil lære dig 
alt, hvad de kan.

Undervejs kan noget dog gå galt, og når uhyggen 
har lagt sig som en mørk dyne over den oldgamle 
skole forsøger en mystisk kraft at lokke eleverne 
på afveje og ned i mørket. Det vil kræve mod og 
vilje at kæmpe sig tilbage mod lyset. Lykkes det, 
står du til sidst med beviset på dit magiske talent 
i hænderne.
Mød op i dit smukkeste eller sejeste trolddomstøj 
og vær klar til at besejre mørket!

Pris: 50 kr.
Billet og tilmelding via magiskedageodense.dk
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34

Fredag d. 18.10.
Hold 1: 10.00 - 12.00
Hold 2: 12.30 - 14.30
Hold 3: 15.00 - 17.00

Lørdag d. 19.10.
Hold 4: 10.00 - 12.00
Hold 5: 12.30 - 14.30
Hold 6: 15.00 - 17.00

MYSTERIET PA
TROLDDOMSSKOLEN

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

H os os finder du liv og særheder, som ellers 
kun elvere kan se. De kyndige dyrepassere 

viser dig, hvordan du passer og plejer et magisk 
dyr. Hvis du har den helt rette mængde magi i 
blodet, kan du opleve opleve kakerlakker, fugleed-
derkopper, slanger, tudser og frøer, larver og bil-
ler, og andre dyr, der normalt kryber omkring i et 
troldmandshjem, og som de færreste ved, er ægte 
magiske væsner. For de ekstra modige er der også 
muligheden for at smage på melorme. 
Pris: 200 Odinarer
Gråbrødrepassagen 7, Odense C

FREDAG D. 18. OG LORDAG D. 19. OKTOBER
SE HOLDTIDER.

FREDAG D. 18. OG LORDAG D. 19. OKTOBER
KL. 10.00-17.00

FREDAG D. 18. OG LORDAG D. 19. OKTOBER
KL. 10.00-17.00

Alder
8-12 ar
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Magisk Lounge
Fredag d. 18. og lørdag d. 19. oktober kl. 10.00-17.00

Hovedbiblioteket i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15

Har du brug for et pusterum og et lille hvil, så kom og slap af i den magiske 
lounge på Hovedbiblioteket. Stemningen fra Magiske Dage er sat omkring den 

magiske guldtrappe i Borgernes Hus med blandt andet magiske bøger, brætspil, 
et legeslot og en fotoudstilling med billeder fra de sidste års festivaler. 

Alt imens du får pustet ud, kan du i den Magiske Lounge opleve:

Foredrag med Malene Sølvsten
Fredag d. 18. oktober kl. 14.00-16.00

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via magiskedageodense.dk

Skriveworkshop med Sofie Laursen
Fredag d. 18. og lørdag d. 19. oktober kl. 10.00-12.30

Gå ikke glip af en unik chance for at få en kvalificeret sparring på dine magiske 
skriverier, fanfiction eller måske endda fantasyroman

For yderligere beskrivelse af skriveworkshoppen se her magiskedageodense.dk

Magisk brætspilscafé
Fredag d. 18. oktober kl. 14.00-17.00

Fantasyquiz
Lørdag d. 18. oktober kl. 13.00-14.00

Du skal være 12 år eller ældre for at deltage i quizzen, og du kan enten 
deltage på egen hånd eller sammen med 

nogle af dine venner.
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MAGISKE COCKTAILS

KUN FORVOKSNE

N år de sidste lyse timer af dagen går på hæld, 
alle festivalens aktiviteter er afprøvet og nat-

tens mørke kommer ulmende, så er det tid for hek-
se og troldmænd at gå mod Privaten, hvor magiske 
cocktails venter på at blive indtaget. De yngste 
troldmænd og hekse skal blive hjemme, når bar-
tendere i verdensklasse og en uddannet historiker 
er klar til at tage jer gennem en magisk og 
cocktailfyldt tur gennem 
eliksirernes historie.

Bemærk! ID-fremvisning ved ankomst. 
Billetpris: 200 kr. via magiskedageodense.dk
Privaten, Jernbanegade 3, 1.sal

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.
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H os Den Magiske Marskandiser kan du fin-
de alt: Der er hylder proppet med alt fra 

skrumpe hoveder til blodige spillekort, stirrende 
glasøjne og giftige stearinlys. Men butikken bæ-
rer på en hemmelighed.  Bag den magiske dør 
lurer det ukendte, og  måske du kan afsløre nye 
hemmeligheder om  magiens verden.

Hos Den Magiske Marskandiser handles der kun 
med Odinarer.
Det Fynske Kunstakademi, Jernbanegade 13

DEN MAGISKE 
MARSKANDISER
FREDAG D. 18. OG LORDAG D. 19. OKTOBER
KL. 10.00-17.00

FREDAG D. 18. OG LORDAG D. 19. OKTOBER
KL. 10.00-17.00

D e mest magiske brætspil findes frem fra 
gemmerne i anledning af Magiske Dage. 

Kom og vær strategisk med Game of Thrones, 
Harry Potter, Ringenes Herre og meget mere.

Pris: 25 kroner for en
 hel dags leje af brætspil.
Papas Papbar, 
Skt. Knuds Kirkestræde 2

PAPAS PAPBAR

Gratis for 
born under 

12 ar

FREDAG D. 18. OKTOBER KL. 13.00-01.00
LORDAG D. 19. OKTOBER KL. 10.00-01.00
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T ør du bevæge dig ned i Fafners gamle bank-
boks? Dernede kan du nemlig blive en del af 

det magiske politi; Seiderne. Men kun hvis du og 
dine med aspiranter klarer Fafners Prøve - en prø-
ve der ikke er for sarte sjæle. Det kræver nemlig 
både mod, kløgt og samarbejde at blive en Seid. 
Skulle det  lykkes, vil du blive belønnet med en 
prestigefyldt titel og et badge, der endeligt beviser, 
at du kan  beskytte verden imod Grimnir den Gru-
somme og hans kultister!

Bemærk! Fafners Prøve er et Escape-room.
Pris: 75 kr.
Billet via magiskedageodense.dk
Café Vivaldi, Vestergade 33

Lørdag d. 19.10
Hold 7: 10.00-10.45
Hold 8: 11.00-11.45
Hold 9: 13.00-13.45
Hold 10: 14.00-14.45
Hold 11: 15.00-15.45
Hold 12: 16.00-16.45

Fredag d. 18.10
Hold 1: 10.00-10.45
Hold 2: 11.00-11.45
Hold 3: 13.00-13.45
Hold 4: 14.00-14.45
Hold 5: 15.00-15.45
Hold 6: 16.00-16.45

Lørdag d. 19.10
Kl: 11.00-11.20
Kl: 13.00-13.20
Kl: 14.00-14.20
Kl: 15.00-15.20
Kl: 16.00-16.20

Fredag d. 18.10
Kl: 11.00-11.20
Kl: 13.00-13.20
Kl: 14.00-14.20
Kl: 15.00-15.20
Kl: 16.00-16.20

FREDAG OG LORDAG D. 18.10. & 19.10.

H op ombord på Den Magiske Bus, hvor 
der bliver fortalt forunderlige og fanta-

stiske historier. Du kommer til at se byen, 
høre om de magiske afkroge der ligger gemt 
og ikke mindst at se troldmændenes og hekse-
nes foretrukne transportmiddel. Bussen afgår 
foran Danmarks Jernbanemuseum i Danne-
brogade 24 og turen tager ca. 20 minutter. 

Ved fremvisning af billetten i billetsalget får du 25% 

rabat på entréen til Danmarks Jernbanemuseum i 
efterårsferien d. 12.-20. oktober.

Pris: 25 kr.
Billet via magiskedageodense.dk
Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24

E mmaus munke- og heksekor fylder Odenses gågade med magisk musik. 
De vil holde minikoncerter i gågaden i tidsrummet kl. 11.00-13.00 og 14.00-16.00 fredag og lørdag.

EMMAUS-KORET
ODENSE GAGADE KL. 11.00 OG 14.00

Foto: Finn W
raae

FAFNERS PROVE
FREDAG D. 18. OG LORDAG D. 19. OKTOBER

DEN MAGISKE BUS
FREDAG D. 18. OG LORDAG D. 19. OKTOBER

Alder
min. 11 ar
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LORDAG  DEN 19. OKTOBER

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

Ved Odense Rådhus, Flakhaven 2

At have adgang til viden er en fundamental 
menneskeret. Det samme er adgangen til kold 
og billig øl. Science and Beers er en afslappet 
forelæsningsserie i samarbejde mellem SDU og 
Studenterhuset. I andledningen af Magiske Dage 

vil Science and Beers få højtspecialiserede magi- 
og trolddomskyndige til at tale om, hvad der er 
hensides og uden for vores forståelse.

Studenterhuset, Amfipladsen 6

DET STORE SLAG!

Foto: Erling C
. H

ollm
ann O

FA

LORDAG D. 19. OKTOBER KL. 17.15

SCIENCE AND BEERS
LORDAG D. 19. OKTOBER KL. 15.00
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 T rylleformularerne svirrer i luften, magien 
sitrer fra alle sprækker og intet er helt, som 

det plejer at være i Koncerthuset. Under Magiske 
Dage Odense vil Odense Symfoniorkester, Det 
Kongelige Teater Balletskolen Odense og unge 
skuespillere fra Flow tage dig med ind til en helt 
ny koncertoplevelse, hvor tryllestave, heksepul-
ver og magiske toner vil tryllebinde både store og 
små på Merlins fortryllende rejse, hvor også du 
er en vigtig medspiller. Så spids din hat og sæt 

ørerne på stilke, når vi skruer helt op for lydma-
gien i den store drømmemaskine, som vi kalder 
Odense Symfoniorkester.
Koncerterne er lørdag kl. 15.01 og 17:01

Pris: 140 kr. 
Billet via magiskedageodense.dk
Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9

MERLINS MAGISKE REJSE
LORDAG D. 19. OKTOBER KL. 15.01 & KL. 17.01

LORDAG  DEN 19. OKTOBER

HELT NYT 
SHOW I 

2019! 
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Egenskaber: Intelligens, flittighed og mod
Farve: orange
Dyr: Drage.

Ligesom ild er drager fyldt med kraft og styrke. Deres flammende 
ånde er potentielt alt ødelæggende, hvis de er din fjende. Drager 
kan dog tæmmes, ihvertfald 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, men blot må 
man ikke glemme, at beder man sin drage vogte sit guld, er det ikke 
sikkert dragen nogensinde vil slippe det igen. 

Egenskaber: Snilde, tålmodighed og kreativitet
Farve: Blå
Dyr: Søslange

Vi ved ikke alt om, hvad der gemmer sig i verdens dybe have,og på 
samme vis ved vi heller ikke alt, der er at vide om søslanger. Og det 
er 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 det. Nogle 
søslanger er gode, og der er historier om, hvordan de har hjulpet 
folk der var i nød til søs. Men der findes 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

Enhjørningen er et væsen, vi alle kender og elsker. Deres skønhed 
og elegance taler for sig selv, og dens styrke er ikke kun i dens fart, 
men også i den magi den besidder. De er dog også væsner, der gem-
mer på mange hemmeligheder, men har du 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

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 exceptionel loyal og 
beskyttende over dem den holder af, men Griffen glemmer aldrig, så 
har du gjort den eller dens kære ondt, må du hellere skynde dig væk. 
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Odense Biblioteker og Borgerservice praesenterer:

En magisk oplevelse for hele familien i Odense!

MAGISKE DAGE ODENSE 
D. 17. - 19. OKTOBER 2019

FOLG MAGISKE DAGE ODENSE: 
Facebook.com/magiskedageodense
 #MDO19 #MagiskeDageOdense

@magiske_dage_odense

Balletskolen i  Odense


