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Stor gaming-festival vender tilbage til Fisketorvet i efterårsferien 

For femte gang slår Fisketorvet dørene op til en uges spiloplevelser for store og små, 
når de atter engang afholder GameWeek i efterårsferien. Den store gaming-festival vil 
byde på alt fra spilturneringer, arkade- og brætspil, legezoner og meget mere.  
  
Når efterårsvejret viser sig fra sin kedelige side, kan det være en idé at tage familien med til 
Fisketorvet.  
 
For femte år i træk inviterer Fisketorvet nemlig til GameWeek med syv dages spiloplevelser 
for hele familien. 
 
I år kan man mærke den elektriske energi fra 70-80’ernes nostalgiske spilarkader med 
flimrende lys, hvor københavnerne igen kan flå i joysticket og hamre på knapperne i jagten 
på den største highscore. 
 
“Vi glæder os til at byde velkommen til et nostalgisk univers, som er taget ud af Netflix’ 
Strangers Things. Der var noget særligt over arkadens larmende og farvestrålende neonlys. 
Det var datidens multiplayerform, hvor man kiggede hinanden over skuldrene og udfordrede 
de lokale mestre til digital tvekamp. Det var på mange måder ganske fantastisk, og for 
mange forældre bliver det en god anledning til at fortælle om en svunden tid, som ikke 
eksisterer mere,” siger Helle García Korndal, Head of Commercial Management Denmark, 
og fortsætter: 
 
“Vi er et samlingssted for familier i hele København og omegn, og vi knokler for at 
udbygge vores tilbud, som familierne kan benytte sig af. Vi er i fuld gang med at skabe 
et nyt madunivers, åbne nye spændende butikker, og arkadespillene her i 
efterårsefterferien er også et godt supplement, som der vil komme meget mere af.”  
 
Det bliver muligt at gribe rattet og sparke pedalen i bund, besejre monstre og zombier. Om 
tirsdagen holder butikken Bræt og Brikker sammen med restauranten Palæo en spilturnering 
med spillet Paleo, hvor der også vil være spisning. Om torsdagen kan man deltage i pool-
turneringen, og om fredagen skal der findes en Arcade Champion-vinder blandt 
flippermaskiner og airhockey. 
 
Festivalen slutter af med en stor Pokémon-Byttedag om lørdagen. 
 
Om GameWeek 
Tid: 15. - 22. oktober  
Sted: Fisketorvet, Kalvebod Brygge 59, 1560 København 
Pris: Gratis for alle 
 



Oversigt over GameWeek 
Gaming Arcade, Pool Hall, brætspilshygge, Kiddie Play, Pool Turnering, brætspilsaften, 
Arcade Championship, Pokémon-Byttedag. Læs mere her 
 
Konkurrencer og udlodning 
Vind gaming- og kameraudstyr til en værdi af ca. 24.000 kr. 
 
Feriebillet 
Der vil også være en feriebillet til kun 60 og 100 kroner til en minimumsværdi på 670 kroner. 
Det er muligt at tilkøbe en biografbillet, og som noget nyt er det muligt at få en skøn efterårs 
sejltur med GoBoat.  


