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Hvad er fantastik?
Fantastik er en samlet betegnelse for “ de fantastiske genrer” – 
 science fiction, fantasy, horror, surrealisme, superhelte og andre 
genrer, der beskæftiger sig med det fortryllende, groteske, im-
aginære, hallucinatoriske, visionære, overnaturlige, uhyggelige, 
vidunderlige, underbevidste eller kombinationer heraf. 
Fantastik underholder og beriger os gennem alle udtryksformer: 
Litteratur, film, teater, musik, dans, spil, grafik, maleri, skulptur og 
arkitektur. Det, der samler genrerne, er det fantastiske element.

Foreningen Fantastik blev stiftet i 2003 af en flok entusiaster, der 
syntes, at der manglede et samlingspunkt for alle, der interesserer 
sig for de fantastiske genrer. Et samlingspunkt der dækker alle 
genrerne bredt, og ikke kun udvalgte udsnit.

Foreningen Fantastik tilbyder:

– Interessegrupper og maillister
Foreningen har forskellige interessegrupper, der hver især har en 
mailliste. Via maillisten planlægges møder og diskuteres diverse 
emner. En af de meget populære grupper er Skrivegruppen. For-
fatterspirer med hang til science fiction, fantasy og horror mødes, 
læser hinandens tekster og giver hinanden kritik. En anden 
gruppe er Læsegruppen, der læser udvalgte noveller og disku-
tererer dem efterfølgende. Andre grupper kører hovedsageligt via 
maillisterne, som f.eks. Tegneseriegruppen.

– Caféaftener
To gange om måneden mødes vi til uformelle caféaftener. Her 
snakkes om løst og fast, og du kan udveksle viden med andre 
fantastik-interesserede. 

–  Himmelskibet, 
foreningens magasin

Fire gange om året udsendes 
bladet Himmelskibet til fore-
ningens medlemmer. Bladet 
indeholder nyheder, artikler, 
anmeldelser og noveller fra de 
fantastiske universer. Redaktør-
opgaven går på skift mellem 
interesserede medlemmer. 

– Medlemsmøder og filmaftener
På månedlige medlemsmøder holdes forskellige foredrag og 
oplæg om f.eks. forfattere, temaer eller andet der relaterer til de 
fantastiske genrer.  Der holdes desuden løbende en række filma-
ftener hvor tv-serier eller film er udvalgt ud fra temaer som f.eks. 
manga, asiatisk horror, klassiske science fiction film, Dr. Who-epi-
soder o.l.

– Udflugter
Der arrrangeres løbende udflugter til fx middel aldermarkeder, 
biografpremierer, udstillinger, skovtur o.l. 

– Fantasticon, Festival for fantastik
Fantasticon er en årligt tilbagevendende fantastik-festival. Den 
løber over en hel weekend hvor man blandt andet kan møde en 
række forfattere, se obskure film, høre om både fiktion og viden-
skab, deltage i quiz og workshops – og selvfølgelig komme til at 
snakke med en masse fans af fantasy, science fiction, horror o.s.v. 


