
Køb billet på hcafestivals.dk

Brug for hjælp – ring på tlf. 6913 5999

KONCERT I KONGENS HAVE 26. AUGUST
Oplev nogle af Danmarks dygtigste sangere og sangskrivere under åben 
himmel når Rasmus Seebach og Mads Langer går på scenen i Kongens 
have sammen med det nye upcoming band Blæst.
Normalpris: 350,- kr. ekskl. gebyr
DIN PRIS: 295,- kr. ekskl. gebyr
RABATKODE: Heimstadenfordel

DEN SIDSTE TOUR   
I 14 år var Jørgen Leth og Jørn Mader nærmest synonym med Tour de 
France på TV 2. Nu tager det ikoniske makkerpar på deres sidste Tour 
sammen, hvor de fortæller om både deres kærlighed til cykelsporten, 
deres lange venskab og deres personlige op- og nedture. 
Normalpris fra: 249,- kr. ekskl. gebyr
DIN RABAT: 20%
RABATKODE: Heimstadenfordel

PROMENADEKONCERT I KONGENS HAVE 
SØNDAG D. 28. AUGUST KL. 15.00
Gå ikke glip af dette festfyrværkeri af en koncert. Odense Symfoniorkester 
og dirigent Pierre Bleuse spiller en sand perlerække af klassiske hits i stil 
med BBC’s Last Night of the Proms.
Normalpris: 215,- kr. ekskl. gebyr
DIN PRIS: 160,-kr. ekskl. gebyr
RABATKODE: Heimstadenfordel

VEJEN TILBAGE 
- HELT NYT FOREDRAG MED DANIEL RYE
Efter Daniel Ryes både forfærdelige og gribende fortælling om sit 
fangenskab hos Islamisk Stat i Syrien, kan du nu opleve Daniel fortælle 
afslutningen på sin historie - og om at kæmpe sig fra kanten af mørket 
tilbage til livet!       
Normalpris fra: 249,- kr. ekskl. gebyr
DIN RABAT: 20%
RABATKODE: Heimstadenfordel2022

BEBOERTILBUD
Heimstaden 
støtter H.C. Andersen Festivals 
– en af Danmarks største
kulturfestivaler. Derfor har du
mulighed for at få eventyrlige
kulturoplevelser til en særlig
rabatteret pris.

Om festivalen
H.C. Andersen Festivals er en
almennyttig forening (non-profit),
som hvert år i august skaber mere
end 500 eventyrlige oplevelser i
Odense. Størstedelen er gratis bl.a.
fordi Heimstaden støtter festivalen.

Tilbud til dig
Bemærk!  

Tilbuddet gælder fra 
21. juni - 1. august

Tak for støtten!
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