
G Å   M E D   H. C.  A N D E R S E N 
- En podwalk i Odense  



P O D W A L K 
 

 

“Hvad snakker du 
egentlig om, når du siger 
podwalk, audiowalk eller 

lydvandring? “

Podwalks kan laves på 
mange måder, men 
groft sagt er det en 
guidet lydfortælling. 
Man går en planlagt 
rute og lærer, sanser 
og oplever imens. Det, 

man bevæger sig forbi, 
er, en del af 

fortællingen.   



For at opnå den rigtige 
balance mellem 

underholdning og 
viden/læring, blander vi: 
Musik, reallyd, interviews, 
dramaturgisk fortælling. 

P O D W A L K 
 

 





Hvorfor er det egentlig, at 
kombinationen af podwalk 

og kulturformidling er 
fuldstændig genialt? 

1. Man lærer og husker enormt 
godt, imens man bevæger 
sig og bruger sine sanser. 

2. Oplevelsesdesign kan gøre, 
at vi forandres, forundres og 
forvandles.  

Kilde: Oplevelsesdesign af Christian Jantzens



En podwalk om H.C. Andersen vil 
føre lytteren rundt i Odense med 

musik, fortælling, viden, og reallyd 
i ørerne. Man vil sanse, gå op og 

ned, mærke grus, græs og brosten 
under fødderne. Man vil dufte 

byen og åen, og man blive guidet 
til se nye vinkler, farver og 

særheder i Odenses byrum. Pulsen 
vil stige og falde undervejs, og alt 

det vil gøre, at man mærker 
fortællingen og husker den på en 
helt særlig måde, der forhåbentlig 
vil skabe forandring, forundring og 

forvandling. 



På de følgende slides vil jeg komme med 
mit bud på en podwalk, der formidler 
H.C. Andersen og hans værker: 

Det allervigtigste er, at lytteren 
finder det vedkommende, 
spændende og relevant. 

Primær målgruppe: 
Udskoling + De gymnasiale uddannelser. 
Sekundær målgruppe:
Danske turister og fynboer, der ønsker en 
anderledes oplevelse. 



- Fokus på mennesket H.C. Andersen og hans værker.
- De to elementer og forskellige steder i Odense 

bindes sammen af et tema, der fyldte meget i 
Andersens liv. 

Temaerne kunne fx være:
- Det at ville være noget eller nogen (anerkendelse). 
- Det at være fejlbarlig eller uperfekt. 
- Det at være følsom eller sårbar. 

Det er også en mulighed at tage fat i de fire nøgleord:
- Mønsterbrud
- Mødet med det andet
- Fantasi og skabertrang
- Det store i det små

Altså temaer, som i større eller mindre grad fylder i 
mange menneskers liv i 2021.

I N D H O L D



- Guide/interviewer 
- Ekspert, der ved noget om H.C. 

Andersen og hans værker
- Klip fra relevante værker
- Stemningsmusik
- Reallyd   

F O R M / R A M M E



En podwalk er en oplevelse, 
og oplevelser, dem trænger 

vi til.


