
H. C. ANDERSEN SAMFUNDET 

ODENSE 

I år er det 150 år siden, at H.C. Andersen besøgte Spanien. Det fejres i Spanien, og landet fejrer samtidig 

200års-jubilæet for deres første grundlov. Det ønsker H.C. Andersens Hus også at markere, og derfor har du 

mulighed for at møde den spanske 1800-tals-kultur ved to aftenarrangementer i museet i november.  

 
H.C. Andersens Hus, onsdag den 14. november kl. 19.30 

I mødet med den spanske musik og de unge spanske kvinders dans fandt den aldrende digter sin anden 

ungdom. Det medførte bl.a. at han prøvede sig af som erotisk lyriker i sin rejsebog I Spanien, og dét fik dele 

af det københavnske borgerskab til at reagere stærkt på denne "forskrækkelige ildfulde" bog. 

Duo Suonante, der underholdt i museet på kulturnatten, vil præsentere både spansk og dansk musik fra 

1800-tallet, ligesom de vil læse ildfulde digte skrevet af H.C. Andersen. Duo Suonante består af guitarist 

Lars Hedelius-Strikkertsen og sopran Katrine Dyrehauge Roos – begge uddannet fra Det Fynske Musik-

konservatorium. 

Efter underholdningen byder H.C. Andersens Hus på et glas vin. 

Pris 50 kr. (gratis for medlemmer af H.C. Andersen Samfundet og Museumsklubben Fynske Minder) 

 

Efterårsmøde i H.C. Andersen Samfundet 

”Drømmen om en anderledes fremtid. 
Spanien 1862 - oprørere, undervandsbåde og de farlige sortøjede skønheder”. 

Foredrag ved lektor Henning Petersen, Stenhus Gymnasium 

H.C. Andersens Hus, tirsdag den 20.november kl. 19.30 

H.C. Andersens første erindring er af de spanske soldater i Odense i 1808, da han var tre år gammel. Siden 

berørte han landet i flere dramatiske arbejder og selvfølgelig i sin rejsebog I Spanien fra 1863. I foredraget 

vil spanienskenderen lektor Henning Petersen gå bag om digterens værker og se nærmere på hvem 

spanierne egentlig var på H.C. Andersens tid. 

Efter foredraget byder H.C. Andersens Hus på et let traktement. 

Pris 50 kr. 

På grund af et begrænset antal pladser er tilmelding nødvendig på tlf. 6551 4601 eller mail: 

museum@odense.dk.  

Husk at oplyse om eventuelt medlemskab af H.C. Andersen Samfundet eller Museumsklubben. 


