
GRUPPETILBUD TIL ÆLDRE SAGENS LOKALAFDELINGER: 

                             ”Salon H. C. Andersen” 
 
Mød skuespiller Fritze Hedemann og tv vært Frantz Howitz i et spændende miks af foredrag blandet op 

med oplæsning af kendte og mindre kendte H. C. Andersen eventyr udsat for to stemmer.  

 
Der er lagt op til en anderledes oplevelse for publikum, når en række H. C. Andersen eventyr fortolkes for 

to stemmer. Det giver nye aspekter til ”Flipperne”, ”Det er ganske vidst”, ”Hørren” og ”Nissen hos 

spækhøkeren”. Der er også plads solooplæsninger af eventyr, der forbløffer, underholder og chokerer. 

”Om årtusinder” ser ind i en fremtid, der i dag er ganske nutidig. ”Loppen og professoren” er finurligt 

underholdende og ”Den onde fyrste”  chokerer med sin dybe indsigt i magtens eviggyldige psykologi.  

Buketten af eventyr bindes sammen af fortællinger fra den verdensberømte H. C. Andersens liv, der ikke 

var uden torne. Nok var han agtet ude, men i Danmark følte han sig ofte miskrediteret af et folkeslag, 

han beskriver som ”onde, kolde, sataniske, et folk, der passer for de våde, skimmelgrønne øer”. Men 

alligevel skrev han ”I Danmark er jeg født, her har jeg hjemme”, som selvfølgelig også er med i 

programmet, når Fritze Hedemann og Frantz Howitz byder velkommen til ”Salon H. C. Andersen”.  

 
  Programmet er egnet for grupper på max. 100  

   

   Varighed: Del 1: 55 minutter. Del 2: 25 minutter.  

  

   Pris: 4.000 kr. plus transportudgifter fra København  

    eller Tisvildeleje efter Statens takster.  

 

    Der skal være lydforstærkning via hovedmikrofoner.  

    Hånd og standermikrofoner er ikke egnede til 

    denne optræden.  

 

    Booking: Frantz Howitz : fhow1952@gmail.com 

    tlf. 53698087 

 

 

 

Fritze Hedemann er uddannet skuespiller fra Elevskolen ved Aarhus Teater. Herefter fulgte engagementer 

på Aarhus Teater, flere københavnske scener og turnéteatre. Senest var Fritze én af de to ”søde” tanter i 

forestillingen ”Arsenik og gamle kniplinger” på Maribo Teater. Mange kender Fritze som Nina i filmen 

”Da Svante forsvandt” og fra adskillige humoristiske TV2 reklamer. Ud over sit virke som skuespiller 

arbejder Fritze som forfatter, dramatiker, indtaler af lydbøger og som foredragsholder. 

 

Frantz Howitz er uddannet fra Københavns Universitet med teatervidenskab og retorik som fag. 

Studietiden blev tilbragt på københavnske scener, hvor han fik et bredt teaterkendskab. Det fik Frantz 

brug for i sit virke som teaterformidler på Kanal 2, TV2, DR-TV og dk4. Efterhånden begyndte Frantz også 

at formidle musik, litteratur, rejseoplevelser, strikkedesign og – især – arkæologi og historie. Fra år 2000 

– 2019 var Frantz kulturredaktør på dk4 og arbejder nu som foredragsholder og rejseguide.  
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