København 1. februar 2019

Danmark største tegneseriefestival
indtager Øksnehallen 23.-24. februar
Billetsalget skudt i gang til Copenhagen Comics – kom og mød en
perlerække af internationale og danske tegneserieskabere.
Danmark største tegneseriefestival – Copenhagen Comics – løber af stablen for ottende
gang den 23.-24. februar i Øksnehallen i København.
Festivalen er en hyldest til alle former for tegneserier, fra klassikere og superhelte til graphic
novels og avant garde. Mere end 50 standholdere og endnu flere tegneserieskabere fra indog udland klar til at tage imod publikum og levere en oplevelse i striber og bobler.
Masser af internationale gæster
Copenhagen Comics kan i år byde velkommen til en række internationale gæster som Mark
Buckingham (Fables), Ralph Meyer & Caroline Delabie (Undertaker), Tony Fleecs (My
Little Pony), Olivier Schwartz (Splint & Co), Gary Barker (Garfield) med flere.
Den komplette gæsteliste opdateres løbende med danske og internationale navne på
www.copenhagencomics.dk
Masser af aktiviteter for store og små
Copenhagen Comics byder weekenden igennem på en lang række aktiviteter for både
voksne og børn, der igen i år får et dedikeret børneområde. Foruden paneldebatter,
interviews og signeringer vil der blandt andet være DM i Tegning, Tegne-battle,
Cosplay-konkurrence, uddelingen af Claus Deleuran Prisen med meget mere.
Det endelige program offentliggøres senere på www.copenhagencomics.dk

Billetsalget starter fredag den 1. februar kl. 12:00
Billetter til årets tegneseriefestival den 23.-24. februar kan bestilles via
www.copenhagencomics.dk.
Børn (0-5 år): Gratis ifølge med voksne
Børn (6-12 år): Dagsbillet 50 kr. /Weekendbillet 75 kr.
Voksne: Dagsbillet 100 kr. / Weekendbillet 150 kr.
Der kan naturligvis også købe billet i indgangen til Copenhagen Comics i Øksnehallen, her
er priserne dog 20 kr. højere pr billet.

Hvad er Copenhagen Comics?
Danmarks største tegneseriefestival afholdes for 8. gang d. 23-24. februar i Øksnehallen i
København. Festivalen hylder alle former for tegneserier, fra klassikere og superhelte til
graphic novels og avant garde. Et væld af udenlandske tegnere gæster festivalen såvel som
stort hele den danske tegneserieverden stiller op til signeringer, foredrag, workshops og
paneldebatter.
For mere info
Kontakt presseansvarlig Thomas Berger på thomas.berger@copenhagencomics.dk
Følg Copenhagen Comics online
www.copenhagencomics.dk
www.facebook.com/CopenhagenComics

