SKRU OP FOR HISTORIEFORMIDLINGEN
Lørdag den 26. marts 2022 slår Øksnehallen i København for sjette
gang dørene op for Historiske Dage, som over to dage byder 10.000
gæster på det allerbedste inden for formidling af historien.
Fra 70 udstillingsstande og 5 scener bliver historieinteresserede i alle
aldre inspireret, underholdt og får ny viden i mødet med de bedste
hjemlige og internationale historieformidlere.
Historiefortællere, forskere og forfattere, medier, museer, besøgscentre og arkiver, reenactere, forlag og foreninger møder publikum og
deltager i 150 debatter, foredrag og events.

HVAD SKER DER PÅ HISTORISKE DAGE?
Et tætpakket program med 150 foredrag, debatter, drama, musik, show og
filmforevisninger sikrer et højt underholdningsniveau
• Museer og formidlingscentre formidler historien på en fascinerende måde
• Forlag sælger historiske bøger og tilbyder møde med forfattere
• Aktiviteter, salg, reenactere og udstillinger på Øksnehallens forplads
• Dansk Historisk Fællesråd uddeler prisen til ”Årets historiske bog”
• Historielærerforeningen for gymnasiet og HF uddeler priser
• Historiske Dage uddeler sin egen Fornyelsespris
• Rejsebureauer præsenterer og sælger historiske rejser
• Institutioner og foreninger præsenterer værktøjer til slægtsforskning og
arkivbrug
• Foreninger og forhandlere sælger fysiske historieprodukter som smykker,
rekvisitter, tøj og mad
• Reenactere levendegør historien
• Særlige oplevelser for børn på stande og scener
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FAKTA
26.-27. marts 2022
Kl. 10 - 18
Øksnehallen, København
5.-6.000 gæster pr. dag
I alt over 10.000 gæster
Entré 1 dag:
150 kr.
Kun online-billetsalg
Børn gratis adgang

KONTAKT

HISTORISK MANGFOLDIGHED

I modsætning til andre historiefestivaler handler Historiske Dage ikke
om én historisk periode, begivenhed eller tematik. Historiske Dage
tilbyder det bedste inden for formidling af historien i al sin mangfoldighed.
LANG BESØGSTID

Der er plads til refleksion og afslapning i særligt indrettede loungeområder. Gratis garderobe sikrer, at gæsterne lægger overtøjet, mens
de er på Historiske Dage, hvor der også er salg af mad og drikke. I
2019 deltog 87% af gæsterne i over 3 timer.
BREDT PUBLIKUM

Historiske Dage henvender sig til et sammensat publikum af familier,
voksne og børn, kvinder og mænd. Et alsidigt program og standenes
varierede og personlige formidling sikrer, at der er inspiration, underholdning og ny viden for alle, som interesserer sig for historie.
HISTORISK MØDESTED

Henrik Thorvald Rasmussen
Telefon: 30 91 92 62

Ud over at tiltrække almindelige historiebrugere er Historiske Dage
også blevet et uformelt mødested for kolleger og samarbejspartnere
inden for kulturarvsområdet.
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