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PRESSEMEDDELELSE 
 
Fonden Musikkens Hus i Nordjylland 
Aalborg, den 8. marts 2019 
 
 

Årsregnskab 2018: 
Rekordhøjt aktivitetsniveau i Musikkens Hus  
 
Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, der ejer og driver Musikkens Hus, havde sidste år 33 procent flere 
kulturarrangementer og dermed det højeste aktivitetsniveau nogensinde. Indtjeningen fulgte dog ikke 
tilstrækkeligt med de nye aktiviteter, og derfor fik huset et underskud på 3,5 millioner kroner, som dog 
dækkes ind af de akkumulerede overskud fra tidligere år. 
 
Fonden Musikkens Hus i Nordjylland kan kigge tilbage på 2018 som året med det højeste aktivitetsniveau 
og besøgstal nogensinde. Fondens formål er særligt at fremme musikkulturelle aktiviteter i Nordjylland, og 
Musikkens Hus løftede sidste år sine investeringer i kulturarrangementer med ikke mindre end 9,3 millioner 
kroner sammenlignet med året før:  
 
- Vi har år for år øget antallet af koncerter og arrangementer – både i højden og i bredden, og altid med 
kvalitet som en afgørende fællesnævner. Det har været en bevidst strategi for ad åre at øge efterspørgslen i 
Nordjylland og dermed egenindtjeningen. Det synes vi er lykkes. I dag er Nordjylland ifølge Gallup løftet til 
landsgennemsnittet, hvad angår andelen af klassiske koncertgængere, og det tillader vi os at tro, at vi har 
en del af æren for, forklarer adm. direktør Lasse Rich Henningsen.  
 
2018 blev i det hele taget et rekordernes år i Musikkens Hus. Aktivitetsniveauet blev øget med 33 procent 
til 225 kulturarrangementer mod 169 arrangementer i 2017. Antallet af gæster steg med 15% til 415.000, 
mens det samlede sponsorbidrag fra private virksomheder og fonde blev på rekordhøje 8,1 millioner 
kroner. Men træerne vokser ifølge Lasse Rich Henningsen ikke ind i himmelen. Det øgede aktivitetsniveau 
kostede 9,3 millioner kroner og kun en del af denne investering blev hentet hjem i omsætning. 
 
- Resultatet i 2018 er utilfredsstillende, men året har været et investeringsår, som vi glædeligvis kan betale 
med egne opsparede midler. Underskuddet betyder dog, at vi i år har mindre fokus på at øge 
aktivitetsniveauet, men at vi forventer at kunne holde samme høje niveau som i 2018. Senere her i marts og 
i månederne derefter fejrer vi femårsfødselsdag med en række ekstraordinære aktiviteter - eksempelvis har 
vi så forskelligartede kunstnere som Anna Netrebko og Jamie Cullum på programmet. Derudover glæder vi 
os meget til at søsætte den nye festival Musikkens Beat, hvor vi i to dage fylder huset med et stort antal 
koncerter på vores fem scener, slutter Lasse Rich Henningsen.  
 
Bestyrelsen i Fonden Musikkens Hus i Nordjylland har på bestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2019 
godkendt regnskabet for 2018.  
 
Faktaboks 
Regnskabet fra Fonden Musikkens Hus i Nordjylland omfatter Musikkens Hus, Musikkens Spisehus og 
projektvirksomheden Aalborg Operafestival samt drift af bygningen, der blandt andet inkluderer 
lejeindtægter fra husets øvrige beboere, henholdsvis Det Jyske Musikkonservatoriums Aalborgafdeling, 
Aalborg Universitets musikuddannelser samt Aalborg Symfoniorkester.  
 
Den samlede omsætning steg i 2018 til 121 millioner kroner, og fonden kunne notere sig et samlet resultat 
på 17,7 millioner kroner, hvilket primært skyldes indirekte uddelinger og kapitalomkostninger for 
Musikkens Hus på 21,2 millioner kroner.  
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Musikkens Hus fik i 2018 et driftsunderskud på 3,6 millioner kroner, mens Musikkens Spisehus gav et 
tilfredsstillende overskud på 0,1 millioner kroner efter at have betalt forpagtningsafgift.  
 
 
 
For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 
• Adm. direktør Lasse Rich Henningsen, tlf. 6020 3000, tlf. dir. 6020 3110, mobil 2422 7733 og 

lrh@musikkenshus.dk.   
• Presseservice: Publicity, att.: Esben Lind, tlf. dir. 2514 5816 og esben@publicity.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 mere end 20.000 kvadratmeter og indeholder fem scener: Foyeren i tre niveauer 
med plads til 2.150 publikummer, Koncertsalen med plads til 1.298 publikummer, Intimsalen med plads til 
600 publikummer samt Klassisk Sal og Rytmisk Sal hver med plads til 200 publikummer.  
 
Musikkens Hus er udover egen koncertaktivitet hjemsted for Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske 
Musikkonservatoriums Aalborg-afdeling, Musikuddannelserne på Aalborg Universitet, Aalborg 
Operafestival samt Musikkens Spisehus.  
 
Musikkens Hus er bygget af Realdania, Aalborg Kommune samt en række private bidragydere.  
 
Læs mere på www.musikkenshus.dk  


