
SPROGENSE Masser af gæster, nysgerrighed og 
kærlighed til sproget.
Emnerne og vinklerne var mange til den folkelige sprogfestival i Bogense i den forgangne weekend. Ens 
for alle indlæg, foredrag, debatter, aktiviteter og legen var lige netop nysgerrigheden, begejstringen og 
kærlighed til sprogets mange facetter.  

Det, uanset om det var de mange mindre børn som legede sproglege, skoleklasserne som deltog aktivt i 
sprogaktiviteterne eller de studerende som holdt stærke, rørende og meget personlige taler på Speakers 
Corner. Eller for de som oplevede en hudløs ærlig Christian Fuhlendorff oven , de 
som både blev klogere, inspireret og grinede til de mange foredrag og ikke mindst for de 800 gæster som 
oplevede et stærkt Anders Agger-foredrag fredag aften.

Succesfuld version 2.0
SPROGENSE festivalen blev afholdt for kun 2. gang, og siden den første festival med omkring 2.500 
besøgende, er besøgstallet fordoblet. 

Knapt 2200 billetter var booket til en perlerække af foredrag og underholdning. Derudover var gaderne og 
Dansk Sprognævn fyldt flot op af de mange nordfynske institutioner og skoler, gymnasieelever fra Nordfyn 
og Odense samt SDU-studerende fra Odense og af dem som arbejder professionelt med sproget. Dette 
kombineret med besøgende fra det meste af Danmark, bl.a. Hjørring, Århus, Sydals, det meste af Fyn og 
Odense og fra København, betyder at det samlede besøgstal over de 2 dage kommer op omkring 5.000 
gæster.

ygger ikke for, at 
festivalgængerne var glade, interesserede og medvirkende på forskellige måder. Vi havde mange gæster, de 
var opmærksomme, og de var særdeles interesserede i at spørge og diskutere. Og for os i Dansk Sprognævn 
er det nok kernen i formålet med SPROGENSE: at vi gennem folks egen opmærksomhed på sprog viser, 

udtaler Thomas Hestbæk Andersen, direktør i Dansk Sprognævn.

Kigger frem mod den 15. og 16. september 2023
-årig aftale med Dansk Sprognævn, hvor målet er at slå fast at den folkelige 

sprogfestival SPROGENSE har potentiale som national event for alle sprogelskere udtaler Per Olesen, 
direktør Nordfyns Erhverv og Turisme æste år afholdes SPROGENSE version 3 den 15. og 16. 
september 2023

Som Anders Agger fremhævede i sit foredrag fredag aften, så skal de mange besøgende nu være 
festivalens ambassadører og sprede budskabet om at sprogets hjerte er lige midt i Danmark, i Bogense, så
mange flere bliver opmærksomme på den nye sprogfestival og at vi i 2023 kan begejstre endnu flere gæster 
fra hele Danmark , slutter Per Olesen.



Udover at festivalen vil have tæt dialog med de kommende SPROGENSE ambassadører, vil der frem mod 
næste års festival også blive arbejdet endnu tættere sammen med det voksende frivillige team, som er en 
uvurderlig hjælp i opbygningen af den sproglig folkefestival.

Vi ses til SPROGENSE den 15. og 16. september 2023. 

Kontaktoplysninger:
SPROGENSE sekretariatet
v/Nordfyns Erhverv og Turisme
Att. SPROGENSE projektleder Susanne Geil
Vestre Havnevej 9B
5400 Bogense
Telefon: 20 30 80 20
E-mail: sg@SPROGENSE.dk


