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SKRÆKFEST er støttet af Statens Kunstfond

SKRÆKFEST er arrangeret af Odense Bibliotekerne

Kom forbi til masser af gys og gru i myternes tegn på Hovedbiblioteket i Borgernes Hus, 
når Odense Bibliotekerne med Musikbiblioteket i spidsen, i samarbejde med Kultur-

maskien og en række aktører fra horror-scenen, går i dybden med en bred vifte af 
gåsehudsfremkaldende gys og oplevelser. 

Alle aktiviteter under SKRÆKFEST foregår på Hovedbiblioteket/Musikbiblioteket
i Borgernes Hus og Frølageret/Kulturmaskinen med mindre andet er angivet.

Hovedbiblioteket/Musikbiblioteket i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15
Frølageret/Kulturmaskinen, Farvergården 7

Billetsalg og tilmelding foregår via odensebib.dk/skrækfest 
med mindre andet er angivet. 

For spørgsmål vedrørende SKRÆKFEST kontakt da 
projekleder Niels Mark på nimar@odense.dk

Følg med i seneste nyt om SKRÆKFEST på: 
Facebook.com/skraekfest

Odense d. 2.-4. februar 2023
Hovedbiblioteket/Kulturmaskinen

Tema 23 / myter



Program - skrækfest 2.-4. februar 2023

Torsdag d. 2. februar
Horror Brætspilsklub
kl. 18.00 - 22.00
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Caféscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Bibliotekets brætspilsklub er selvfølgelig også en del af Skræk-
fest 2023.
Vi finder alle de uhyggelige brætspil frem til nogle skræm-
mende timer, hvor du nok skal finde ud af, om du kan stole 
på de andre om bordet. Der stilles ingen krav til dine evner 
indenfor brætspil for at være med, bare mød op - det bliver helt 
sikkert sjovt! 

Italiensk B Horror - Foredrag ved journalist Davide Rota
Kl. 18.30 – 21.00
Billetpris: 70 kr. via aof.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Journalist Davide Rota deler ud af sin store viden om italien-
ske B-horrorfilm, når han gæster Skrækfest. Det er ikke kun 
Daria Argento, Lucio Fulci og Mario Bava - Italien har generelt 
en stor tradition for B-gysere. Rota hylder instruktører såsom 
Joe D’Amarto, Riccardo Freda, Sergio Martino, Michele Soavi og 
forfattere af manuskripter som Dardana Sacchetti og Ernesto 
Castaldi, når han uddyber deres filmografi og karriere.

Foto: Esa Riutta

Foto: Ahmadreza heidaripoor
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Fredag d. 3. februar
Heksen som horror - Foredrag ved Maria Østerby, museumsinspektør ved HEX! 
Museum of Witch Hunt og PhD. i historie
Kl. 15.30 – 16.15
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk.
Musikscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Måske har du set gyseren The Witch fra 2015, hvor man følger 
en familie i New England i 1630’erne. I så fald er du bekendt 
med historier om bortførte spædbørn, hvis fedt laves til flyve-
salver, om hekse, der indgår pagter med Djævelen, forårsag-
er sygdom og ammer dæmoniske hjælpe djævle med blod. 
Filmen er baseret på de historier, som man fortalte om hekse 
i 1600-tal let. Det var ikke de sympatiske magiudøvere, som vi 
kender fra Harry Potter – de var diabolske og ondsindede. 
I dette foredrag går Maria Østerby Elleby, tæt på de skræm-
mende elementer, som man troede om heksene. Det er sort 

magi, djævlepagter og ondskab, som vi vil finde frem i det historiske materiale, når vi 
sammen dykker ned i renæssancens frygt for heksen.

Odense Filmværksted præsenterer gyselige kortfilm
Kl. 16.30 – 17.30
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk.
Musikscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Horrorgenren indenfor film er i dag populær som aldrig før, og 
gys vinder også mere og mere indpas i det kulturelle rum. 
Under Skrækfest 2023 vil Odense Filmværksted vise et lille,  
men godt program af korte gyserfilm, som hver især benytter 
sig af nogle af horror-genrens velkendte virkemidler.
Filmene er produceret med støtte fra Odense Filmværksted og 
Filmværkstedet, København. 

Efter visningen vil både Odense Filmværksted samt den ene 
films instruktør være til stede – så der er rig mulighed for at 

stille spørgsmål. Programmets varighed er ca. 35 min. + efterfølgende Q&A. 

Foto: Colourbox.com
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Fredag d. 3. februar
Blodbaronessen - Foredrag ved Nicolas Barbano, Kulturformidler
Kl. 17.45 – 18.30
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Musikscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Elizabeth Báthory er verdens mest grusomme og berømte 
seriemorderske. Hun levede i 1600-tallet, torterede sine tje-
nestefolk med sadistisk fryd og har hjemsøgt populærkulturen 
i århundreder. I spændingsfeltet mellem myter og dokumenta-
tion har kunstnere og historikere kappedes om at levendegøre 
hendes livshistorie. Et vampyrisk portræt vævet af smertefuld 
død, frisktappet blod og drømme om evigt liv. Horroreksper-
ten Nicolas Barbano kortlægger og viser eksempler fra den 
grusomme saga om Elizabeth Báthory, blodbaronessen fra 
Tatrabjergene.

Myter i Japansk Horror - Foredrag ved Britta Weber-Lauridsen, AIOdense - den 
odenseanske forening for moderne japansk kultur 
Kl. 18.45 – 19.30
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Musikscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Vi kender mange af de nordiske myter og sagn - men Japan 
gemmer også på utrolig mange fantastiske monstre og 
dæmoner i deres folkesagn. 

Du kan blive meget klogere på den japanske mytologi, når 
Britta Weber-Lauridsen fra den odenseanske forening for 
moderne japansk kultur fortæller om væsenerne fra de 
japanske folkesagn.

Foto: colourbox.com
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Fredag d. 3. februar
Nordisk Film Biografer præsenterer: An American Werewolf in London - 
Legendarisk horrorfilm på det store lærred
Forfilm: Sort Kaffe (2022)
kl. 20.45 - 00.00
Billetpris: 100 kr. via nfbio.dk
Nordisk Film biografer, Odense Banegård Center

I anledning af ‘myten’ som tema for årets SKRÆKFEST har vi 
fornøjelsen af præsentere den legendariske film An American 
Werewolf in London fra 1981.

To amerikanske backpackere, David og Jack, bliver angrebet af 
en varulv under en rejse gennem Storbritannien. David vågner på 
hospitalet med et grimt sår på skulderen. Jack, som døde efter 
angrebet, åbenbarer sig for David med en rigtig dårlig nyhed.

Skrevet og instrueret af John Landis, som de fleste nok forbind-
er med komedier som Blues Brothers, blander An American 
Werewolf in London lige netop komik med horror. En hårfin 
balance der her lykkes, og kombineret med de, særligt for tiden, 
fantastiske special effects, så er dette en klassiker for alle 
ægte horror-fans.

An American Werewolf in London har vundet adskillige priser heriblandt en Oscar for Bedste 
Make-up i 1982. Filmen blev derved også den første film i filmhistorien til at vinde lige præcis 
den Oscar, da kategorien blev introduceret samme år.

Inden vi sætter tænderne i An American Werewolf in London, 
har vi fornøjelsen af at præsentere forfilmen Sort kaffe fra 
2022 af Henrik Andersen.  Varighed: 30 min.

Engang imellem har man virkelig brug for en kop kaffe. Sort, 
uden mælk eller sukker. Men nogen gange er det man ønsker 
allermest, det sværeste at få!

Sort Kaffe blander forskellige genre i en stor blodig masse og 
uden skam mixer western og zombie film med rigelige mæng-

der indvolde, hjernemasse, bræk og limbo. Det hele toppes af med et drys sort humor og 
en uhøjtidelig, selvironisk tilgang til filmen som medie.
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Lørdag d. 4. februar
Dark Market
Kl. 11.00 – 18.00
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Dark Market har været en årlig begivenhed i København siden 
2004, og i Odense siden 2021. Dark Market giver mindre butikker 
og freelance-producenter med fokus på subkulturer mulighed 
for at præsentere og sælge deres produkter. Markedet er 
børnevenligt og en oplevelse for hele familien.
Sæt kryds i din kalender og mød op til en dag med gode handler 
og hyggelig uhygge. 
Læs mere om Dark Market på DarkMarket.dk

Dystopia Entertainment - Workshop ved Jonas Bøgh 
kl. 11.00-18.00
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Danmarks stærkeste leverandører af Haunted House besøger 
Skrækfest med en special effects makeup artist, der viser 
hvordan man lægger en skræmmende makeup og transformer-
er vores skuespillere til monstre såsom zombier, vampyrer, 
spøgelser mm.

Oplev deres stand, hvor du kan høre mere om Dystopias 
horror-arrangement Circus of Torment, der kan opleves i 
Mørkedalen i Vejle ugen efter Skrækfest.

Foto: Benjamin Dean
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Lørdag d. 4. februar
VR Horror
Kl. 12.00 – 16.00
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Caféscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Skræk og rædsel får helt nye dimensioner i Borgernes Hus, når 
UCL udfordrer de mest hårdføre og modige gæster i Virtual 
Reality Horror Zone.
Tør du konfrontere rædslerne, når den kigger dig direkte i 
øjnene? Tag dine venner med, og se hvem der kan holde hoved-
et koldt.

Arrangementet er støttet af Odense Kommune og Statens 
Kunstfond

Myter: Videnskaben bag skræk og rædsel - Foredrag ved Mathias Clasen, ph.d., 
lektor i litteratur og medier ved Institut for Kommunikation og Kultur 
Kl. 11.00 – 12.00
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Musikscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Dræberklovnen fra en anden dimension. Psykomorderen der 
myrder i drømme. Den maskebærende rædsel der dolker dig 
ihjel i skjul af mørket. Horrorfilmen bugner med skrækind-
jagende, mytiske monstre i en sådan grad, at genren måske er 
blevet det moderne hjem for myten. Hvilken funktion har denne 
moderne horrormyte, og hvorfor er så mange af os draget mod 
det mytiske gys? Lyt med når horrorforsker Mathias Clasen, 
ph.d. leder af forskningsenheden Recreational Fear Lab ved 
Aarhus Universitet, dykker ned i skrækmyten og horrorgenrens 
funktion og fascination.

Foto: colourbox.com
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Lørdag d. 4. februar
Teddy Vork og romanen Mulm
Kl. 12.15 – 13.15
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Musikscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Horrorromanen Mulm, som vandt prisen for årets dansk hor-
rorudgivelse i 2020, er ved at blive filmatiseret af produktions-
selskabet Angry Art. Instruktør Martin Vrede og forfatter Teddy 
Vork fortæller om projektet og viser råklip fra filmen.

Dommedagsvisioner i elektronisk musik ved Jannik Juhl, komponist og label-owner
Kl. 13.30 – 14.30
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Musikscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Der har ofte været et science fiction-element i elektronisk 
musik, og der er følgelig også meget, der arbejder med et 
mørkt, dystopisk, apokalyptisk eller post-apokalyptisk udtryk. 

Det kan være alt helt tilbage fra Stockhausens Gesang der 
Jünglinge over industrial/EBM/dark ambient og til forskellige 
former for doomcore-techno og dubstep. Såvel som post-rave 
a la Burial, der bearbejder tabet af rave-musikkens optimistiske 
fremtidsforestillinger, som aldrig blev indfriet. Alt dette og 
meget mere fortæller Jannik Juhl om i sit foredrag om domme-

dagsvisioner i elektronisk musik.

Foto: Peter Langwithz Smith



Program - skrækfest 2.-4. februar 2023

Lørdag d. 4. februar
Den moderne heks: Stærk, sexet, og selvstændig - Foredrag ved Rikke Schubart, 
ph.d., forfatter og filmforsker
Kl. 14.45 – 15.45
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Musikscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Før kristendommen fandtes der mange slags magikere; 
præster, nekromantikere, sandsigere, seere og hekse. I mid-
delalderen blev den magiske verden til en enkel kamp mellem 
Gud og Djævelen, og man mente, at heksen stod i ledtog med 
Djævelen. Omkring 50.000 kvinder blev brændt som hekse i 
Europa. Den moderne heks i populærkulturen har dybe magiske 
rødder og er i dag en feministisk powerkvinde, der selv bestem-
mer, hvordan hun vil bruge sine kræfter. Foredraget vil se på 
hekse, der er sexede, selvstændige, gode, onde og grusomme.

Paneldebat med forfatterne, Mathias Clasen, Martin Wangsgaard Jürgensen, 
Rikke Schubart og Teddy Vork – kurateret af Amdi Silvestri fra Dansk Horror Sel-
skab 
Kl. 16.00 – 17.00
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Musikscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Horror har det med at fremstille situationer eller mennesker, 
som kan virke frastødende og grusomme. Men er der en grænse 
for, hvor horribelt et værk kan blive? Dét og meget mere bliver 
diskuteret i en paneldebat, hvor der kredses om kulturen bag 
horror. Forfatterne diskuterer bl.a. deres egen tilgang til horror 
og myter. 



Program - skrækfest 2.-4. februar 2023

Lørdag d. 4. februar
Den monstrøse natur - folk horror, rødder og natursyn - Foredrag ved Martin 
Wangsgaard Jürgensen, Nationalmuseet, Redaktør, Middelalder, Renæssance og 
Numismatik
Kl. 17.15 - 18.15 
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk.
Musikscenen, Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Den besjælede natur har i de senere år igen fundet vej ind i 
skrækfiktionens forgrund, og ”folk horror” er blevet en pop-
ulær genrebetegnelse. I dette foredrag skal vi snuse til gyset 
i naturen, dets rødder og hvorfor vi i dag er så optagede af det 
monstrøse, der måske ligger i skjul derude i vildnisset. 

Heksen fra Maryland -  Foredrag og filmvisning ved Edgar Allan Poe Selskabet
Kl. 18.15-21.30 
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

I den amerikanske stat Maryland år 1785 blev en gammel kone 
ved navn Elly Kedward anklaget for heksekunst og henrettet 
i skovområdet Black Hills. Siden da har hun hjemsøgt skoven 
og regelmæssigt taget grusom hævn på sine bødlers efter-
kommere, siges det. I mange år var sagen blot en lokal myte, 
man kunne trække på skuldrene af. Indtil 1990’erne, hvor tre 
filmstuderende under forsøget på at lave en dokumentar 
om Elly Kedward forsvandt i den nævnte skov. Det Danske 
Edgar Allan Poe Selskab præsenterer en temaaften om Elly 
Kedward-fænomenet, hvor man ikke blot vil kunne se et 

spillefilmslangt sammenklip af de skræmmende dokumentaroptagelser, men også en 
45-minutters dokumentar om de tre forsvundne studerende og den gådefulde genganger-
myte, der blev deres skæbne.
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Lørdag d. 4. februar
Double Black-Death Fest 
Kl. 21.00 – 00.00
Billetpris: 120 kr. via kulturmaskinen.dk
Frølageret, Kulturmaskinen, Farvergården 7

Killtown Bookings & Skrækfest præsenterer Double Black-Death Fest featuring

Nigrum (swe/dk/mex) 
I 2015 blev Nigrum født af ild i vort svenske broderland; fra 
slange angrebne tunneler og glubende tilbedelse af døden. Der 
hvor gamle sten er inspireret af knoglebrud og uophørlige ek-
statiske danse. Fra tågerne i det centrale mexicanske højland 
og pyramidetemplerne i Quetzalcoatl, der ligger der, kom en 

grumset og snoet sti, der tog form i form af sort metal. Efter de første år af denne rejse, 
præget af hårde stridigheder og konstante forandringer, kom slangen Nigrum til de skan-
dinaviske kyster. 
Efter at have lagt fortiden til hvile, blev der etableret en ny medlemsforsamling i det 
sydlige Sverige. De spirituelle og kreative processer, blev kronet af indspilningen af debut-
albummet Elevenfold Tail, og nu kan du glæde dig til at opleve dem til SKRÆKFEST!

Blodrus (dk)
Blodrus ønsker at tage lytteren med på en interaktiv rejse 
igennem mangfoldige blodige slutninger på livet. Fra fødslen af 
tanken om snarlig død til blodet flyende fra dødt kød. Musikken 
bevæger sig fra at hamre som ofrets hjerte, på den sidste flugt, 
til knusende passager med samme tyngde som en dundrende 

forhammer. I denne soniske bog af blod gurgler, brøler og skriger fortælleren om hurtig og 
langsom død. Om at blive kvalt i væggelus og eget blod, over dæmoner der leger papirklip 
med din hud til mødre som konsumerer familien som varulv. Hvis du forsøger at flygte fra 
dødsteatret, nagles du fast af trommeterminatoren. Fra maskingeværsalver til morterer 
du først mærker for sent, er den rytmiske dræber altid klar til at nagle dig fast. Blodrus. 
Hvis du nyder dødsmetal, der kilder til du skriger.
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Lørdag d. 4. februar
Myter: Filmfest til den lyse morgen
Kl. 21.30 –  07:00
Billetpris: Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Musikscenen - Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Årets Skrækfest sluttes af søndag med en 10 timers mara-
thon-filmnat. 

Madrasserne smides på gulvet, læderstolene rykkes frem, og 
vi kaster os ud i et nattelangt filmmarathon med en række 
af nyere filmhistories stærkeste gyserfilm indenfor bl.a. folk 
horror, religiøs fanatisme, spøgelseshistorier m.v. Nattens film 
introduceres af filmkurator Rune Kjær Rasmussen.

Foto: colourbox.com






