Galschiøt inviterer alle til lettere humoristisk begravelses march:

H.C.Andersen skulpturen skal begraves
Lørdag d 8. oktober kl. 14.00 –16.30
Fra Flakhaven til Odense Havn
Hvorfor gå med
i Begravelsesmarch:
Der kan være mange grunde
til at gå med i denne happening:

Ny tradition:
Denne lidt muntre begravelseshappening bliver forhåbentlig en begyndelse på en ny Odense tradition.

-almindelig nysgerrighed
-træthed af bureaukrati eller
politikere

Hvert år på digterens
fødselsdag, d.2. april vil
vi grave ham op under
en genopstandelses fest.
Første gang d. 2.april
2012.

-træthed af at der er gået
koks i Fortællerbrønden,
-hvis man bare er dødtræt af
H.C.Andersen eller Fortællerbrønden og man derfor
gerne ser både ham og projektet begravet

Derefter bliver Skulpturen kørt rundt i Odense,
så han kan se om der er
sket noget nyt i byen.

-eller hvis man gerne vil have en gratis gravøl og kunne
prale overfor vennerne at
man var med til at starte
denne tradition.

Hvorefter der bliver en
ny begravelsesmarch
ned til hullet i havnen.
Info: www.aidoh.dk

Gravøl –Hornmusik - Herrekor og Taler
Alle er velkomne - det kan ikke gå galt.

SPONSORE: Tak til dem!!
Druen og bønne sponsorer fad Øl
Søren Banjo sponsorere pølser fra pølsevogn
Brygselv.dk brygger en speciel H.C.A gravøl

Efter 6 års arbejde er Fortællerbrønden sat i bero. Det er skuffende at visionen om at skabe en vandskulptur, der kunne illustrere alle
H.C.Andersens eventyr foreløbig er kuldsejlet.
Der har ligget mange forhåbninger og der er brugt meget energi på dette projekt, så det kræver også en ordentlig begravelse.
H.C.A. skulpturen på Flakhaven kunne måske sælges til en anden by. Men jeg synes at dens historie er tilknyttet Odense, og har derfor besluttet at den foreløbig skal være her, uanset om Odense vil have den eller ej.
Og hvem ved måske kan det blive starten på en ny turistattraktion i Odense, som oven i købet kan trække folk ned til den lidt tomme havn.

Program:
Kl: 14.00: lørdag d 8 okt. Vi mødes på Flakhaven, hvor der vil være taler, hornmusik og et herrekor der synger vemodige
sange.
Kl:14.45: H.C.A. skulpturen løftes op på en udsmykket hestevogn , der bliver trukket af Friserheste og marchen påbegyndes. Vi går i roligt begravelsesoptog ned til Odense Havn. Politi og hjemmeværn spærreThriges Gade. Herrekoret synger og
der spilles New Orleans begravelses musik.
Kl. 15.30: Optoget ankommer til Odense havn. H.C. A. hejses højt op i den store kran, hvor han svævende vil overvære begravelsestalen, koret synger og skulpturen sænkes langsomt og højtidelig ned i graven, og skulpturen vil derefter skifte navn
til ”Venter på bedre tider”.
KL.16.00: Galschiøt skænker gravøl, der er sponsoreret af Druen og Bønnen og musikken spiller op.
Kl.16.30: Begravelsen er overstået og vi forlader havnen i god ro og orden. Og efterlader den undrende H.C.A på havnen.

