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 på vores mail-lister og skrive indlæg på: 
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Fantastik er en samlet betegnelse for genrer som science fiction, fantasy, 
horror, surrealisme, superhelte og andre genrer, der beskæftiger sig med 
det fortryllende, groteske, hallucinatoriske, imaginære, overnaturlige, 
surreale, uhyggelige, vidunderlige, visionære, underbevidste eller 
kombinationer heraf. Den 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 blev stiftet i 2003 af en flok entusiaster der syntes, at der 
manglede et seriøst samlingspunkt for alle der interesserer sig for de 
fantastiske genrer. Vel at mærke et samlingspunkt der dækker alle genrerne 
bredt, og ikke kun udvalgte udsnit. 

 
 

Foreningen virker via en lang række interessegrupper. Til hver af disse 
grupper er en mail-liste hvor diskussioner om gruppens emne kan foregå. Vi 
har pt. 30 mail-lister så der er plads til alle diskussioner om det fantastiske.  
 

  
 

Den 2. og den 20. hver måned mødes vi til uformelle caféaftner på Café 
Kostbar (Vendersgade 16). Her mødes vi til en snak om løst og fast, og 
dette vil være en god mulighed for at møde andre fra foreningen. Vi holder 
gerne til i sofahjørnet. 

 
På månedlige fantastikmøder holdes forskellige oplæg om, f.eks. forfattere, 
eller genrerelaterede oplæg. 
Ud over dette afholdes en række filmaftener hvor filmene er valgt ud fra 
temaer som f.eks. manga, asiatisk horror, klassiske science  fiction film m.fl. 
 
 
Vores største arrangement er Fantasticon som er en årligt tilbagevendende 
fantastik festival. Den  løber over en hel weekend hvor der er en lang række 
oplæg, paneldebatter, konkurrencer og udstillinger. 
 

Læs mere om vores arrangementer på hjemmesiden. 
www.fantastik.dk

 
 
 
4 gange om året udsendes 
bladet Himmelskibet til 
foreningens  medlemmer. 
Bladet indeholder nyheder, 
artikler, anmeldelser og 
noveller fra de fantastiske 
universer. 
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