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PRESSEMEDDELELSE	  
	  
Musikkens	  Hus	  
Aalborg,	  den	  19.	  juni	  2014	  
	  
	  
	  

Musikkens	  Hus:	  	  
På	  plads	  med	  ny	  bestyrelse	  
	  
Bestyrelsen	  med	  ansvar	  for	  driften	  af	  Musikkens	  Hus	  i	  Aalborg	  er	  nu	  på	  plads.	  Den	  styrkes	  blandt	  andre	  
med	  tidligere	  teaterdirektør	  for	  Det	  Kongelige	  Teater	  Erik	  Jacobsen.	  	  
	  
Den	  hidtidige	  bestyrelse	  for	  Musikkens	  Hus,	  der	  har	  haft	  ansvaret	  for	  bygningen	  af	  huset,	  er	  nu	  trådt	  
tilbage	  til	  fordel	  for	  en	  ny	  bestyrelse,	  der	  skal	  tegne	  Musikkens	  Hus	  fremadrettet.	  Den	  nye	  bestyrelse	  består	  
af	  en	  kombination	  af	  nøglepersoner,	  der	  har	  været	  involveret	  i	  byggeriet,	  tidligere	  medlemmer	  af	  
driftsgruppen,	  der	  har	  været	  ansvarlige	  for	  at	  sikre	  indholdet,	  samt	  nye	  kræfter.	  Herved	  etableres	  det	  
stærkeste	  hold	  til	  at	  føre	  husets	  visioner	  ud	  i	  livet.	  	  
	  
Fra	  den	  tidligere	  bestyrelse	  fortsætter	  den	  hidtidige	  formand	  Bent	  Frank	  indstillet	  af	  Realdania	  som	  menigt	  
bestyrelsesmedlem.	  Herudover	  fortsætter	  Aalborg	  Kommunes	  kommunaldirektør	  Jens	  Kristian	  Munk	  samt	  
rådmand	  for	  Sundheds	  og	  Kulturforvaltningen	  i	  Aalborg	  Kommune	  Mads	  Duedahl.	  	  
	  
Fra	  den	  tidligere	  driftsgruppe	  fortsætter	  Christen	  Obel	  som	  bestyrelsesformand.	  Direktør	  for	  Spar	  Nord	  
Fonden	  Steffen	  Nørgaard	  fortsætter	  som	  næstformand.	  Direktør	  i	  Aalborg	  Kongres	  &	  Kultur	  Center	  Ernst	  
Trillingsgaard	  har	  været	  med	  til	  at	  sikre	  kontinuiteten	  i	  opstartsfasen,	  men	  udtræder	  af	  bestyrelsen	  efter	  
eget	  ønske	  som	  oprindelig	  aftalt	  med	  udgangen	  af	  juni	  2014.	  Det	  tætte	  samarbejde	  mellem	  Aalborgs	  to	  
største	  kulturinstitutioner	  fortsætter	  uændret.	  	  
	  
Bestyrelsen	  har	  derudover	  udpeget	  den	  ene	  af	  to	  medlemmer,	  som	  bestyrelsen	  selv	  kan	  vælge.	  Det	  bliver	  
tidligere	  teaterdirektør	  på	  Det	  Kongelige	  Teater	  Erik	  Jacobsen:	  	  
	  
-‐	  Som	  formand	  for	  bestyrelsen	  ser	  jeg	  meget	  frem	  til	  at	  arbejde	  videre	  med	  visioner	  og	  planer	  for	  huset.	  
Byggefasen	  og	  åbningen	  er	  veloverstået,	  og	  nu	  skal	  vi	  for	  alvor	  i	  arbejdstøjet,	  så	  huset	  også	  bliver	  en	  succes	  
på	  længere	  sigt,	  siger	  bestyrelsesformand	  Christen	  Obel	  og	  fortsætter:	  -‐	  Her	  er	  det	  en	  stor	  gevinst,	  at	  vi	  får	  
så	  stærke	  kræfter	  som	  Erik	  Jacobsen	  med	  på	  holdet.	  Han	  kan	  bidrage	  med	  sin	  store	  erfaring	  fra	  drift	  af	  
kulturinstitutioner	  og	  forståelse	  for	  at	  balancere	  det	  kunstneriske	  med	  det	  kommercielle.	  At	  han	  derudover	  
er	  højt	  respekteret	  og	  har	  et	  kæmpe	  netværk	  er	  ligeledes	  en	  stor	  fordel	  for	  Musikkens	  Hus	  fremadrettet.	  	  
	  
Erik	  Jacobsen	  har	  været	  tilknyttet	  driftsgruppen	  siden	  starten	  af	  året	  og	  kender	  allerede	  huset	  ganske	  godt.	  
Han	  glæder	  sig	  over,	  at	  være	  en	  del	  af	  den	  fremtidige	  bestyrelse:	  
	  
-‐	  Når	  man	  kommer	  til	  Aalborg,	  bliver	  man	  overrasket	  over,	  hvor	  højt	  det	  kulturelle	  aktivitetsniveau	  er.	  Der	  
sker	  virkelig	  meget	  både	  bredt	  og	  smalt,	  og	  man	  kan	  mærke,	  at	  Aalborg	  er	  en	  by	  i	  udvikling.	  Ikke	  mindst	  
derfor	  er	  jeg	  glad	  for	  at	  blive	  en	  mere	  permanent	  del	  af	  Aalborgs	  kulturliv.	  Jeg	  glæder	  mig	  meget	  til	  at	  skulle	  
være	  med	  til	  at	  sætte	  retningen	  for	  Musikkens	  Hus.	  Jeg	  har	  erfaring	  med,	  hvor	  svær	  balancegangen	  kan	  
være	  mellem	  de	  kunstneriske	  visioner,	  der	  følger	  med	  et	  nyt	  hus,	  og	  dagligdagens	  publikumsønsker.	  Jeg	  
håber	  derfor	  at	  kunne	  medvirke	  til,	  at	  det	  fremragende	  musikhus	  kan	  give	  nye,	  store	  kunstneriske	  
oplevelsesmuligheder	  i	  Nordjylland,	  siger	  Erik	  Jacobsen.	  	  
	  



	  
	  

2	  
	  

Den	  nye	  bestyrelse	  har	  netop	  afholdt	  sit	  første	  møde,	  og	  én	  af	  opgaverne	  bliver	  at	  få	  den	  sidste	  
bestyrelsespost	  besat.	  Her	  kigges	  i	  første	  omgang	  efter	  en	  person	  bl.a.	  med	  et	  godt	  kendskab	  til	  medier	  og	  
markedsføring	  og	  med	  kærlighed	  til	  den	  symfoniske	  musik.	  	  
	  
For	  yderligere	  oplysninger,	  kontakt	  venligst:	  

• Bestyrelsesformand	  Christen	  Obel,	  Musikkens	  Hus,	  mobil	  4055	  7332	  og	  christen@obel.com	  	  
• Bestyrelsesmedlem	  Erik	  Jacobsen,	  Musikkens	  Hus,	  mobil	  2224	  3040	  og	  erikjacobsen61@gmail.com	  	  
• Adm.	  direktør	  Lasse	  Rich	  Henningsen,	  tlf.	  dir.	  6020	  3110,	  mobil	  2422	  7733	  og	  lrh@musikkenshus.dk	  	  
• Presseservice:	  Conexia	  PR,	  att.:	  Esben	  Lind,	  tlf.	  dir.	  2514	  5816	  og	  esben@conexiapr.dk	  	  	  

	  
	  
Om	  Musikkens	  Hus	  
Musikkens	  Hus	  er	  en	  af	  Skandinaviens	  største	  og	  flotteste	  bygninger	  dedikeret	  til	  musik.	  Huset	  er	  tegnet	  af	  
det	  internationalt	  anerkendte	  østrigske	  arkitektfirma	  Coop	  Himmelb(l)au	  og	  blev	  indviet	  i	  marts	  2014.	  	  
	  
Bygningskomplekset	  er	  på	  20.000	  kvadratmeter	  og	  indeholder	  fire	  scener,	  hvoraf	  Koncertsalen	  med	  plads	  
til	  1.298	  publikummer	  er	  den	  største.	  De	  øvrige	  scener	  er	  Intimsalen	  med	  plads	  til	  425	  publikummer	  samt	  
Klassisk	  Sal	  og	  Rytmisk	  Sal	  hver	  med	  plads	  til	  200	  publikummer.	  Huset	  største	  rum	  er	  Foyeren,	  der	  er	  i	  tre	  
niveauer	  og	  kan	  rumme	  i	  alt	  2.150	  personer.	  	  
	  
Musikkens	  Hus	  er	  hjemsted	  for	  Aalborg	  Symfoniorkester,	  Det	  Jyske	  Musikkonservatorium,	  
Musikuddannelserne	  på	  Aalborg	  Universitet,	  Center	  for	  Dansk	  Jazzhistorie,	  Orkester	  Norden,	  Aalborg	  
Operafestival	  samt	  Musikkens	  Spisehus.	  	  
	  
Musikkens	  Hus	  er	  bygget	  af	  Realdania,	  Aalborg	  Kommune	  samt	  en	  række	  private	  bidragydere.	  	  
	  
Læs	  mere	  på	  www.musikkenshus.dk	  	  
	  


