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Ny mand i spidsen for Aalborg Operafestival 
 
Når Aalborg Operafestival løber af stablen i dagene 8.-11. august er det med den erfarne musik- og 
kulturentusiast Peter Rønn i spidsen.  
 
Traditionen tro er Musikkens Hus igen i år arrangør af Aalborg Operafestival, som finder sted hvert år i 
august. I år bliver det med den 46-årige Peter Rønn i spidsen. Peter Rønn er kulturel iværksætter samt 
underviser på Den Danske Scenekunstskole og kommer senest fra en stilling som festivalchef for 2700 
Kulturdag i København. Med sine mere end 20 års erfaring som musiker og leder af adskillige 
kulturprojekter er ambitionerne for Aalborg Operafestival høje hos den nye frontmand.  
 
- Jeg er enormt beæret over at have fået denne mulighed, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i 
gang med videreudviklingen af Aalborg Operafestival. Opera er allerede et samlingspunkt for mange 
mennesker, og det skyldes blandt andet, at genren formår at fremkalde vores allerstærkeste følelser og 
berøre os på en inderlig måde. Det er min vision, at endnu flere sanser skal i spil til Aalborg Operafestival, 
og at der i fremtiden skal øget fokus på det dramatiske og visuelle ved operaen – uden at glemme de mange 
gode melodier og smukke klangoplevelser, fortæller Peter Rønn.  
 
Aalborgenserne skal inddrages 
Peter Rønn tiltrådte sin nye stilling som festivalleder den 1. februar 2019, og han ser nu frem til at sætte sit 
præg på Aalborgs spirende kulturliv. Det vil han blandt andet gøre med hjælp fra aalborgenserne: 
 
- I Aalborg har man tradition for at stå sammen om byens begivenheder, og sådan skal det fortsat være. Det 
er derfor vigtigt for mig at involvere borgerne i udviklingen af programmet, og jeg inviterer alle - både 
operakendere og folk, for hvem opera er ukendt land - til at kontakte mig og biddrage med idéer eller 
forslag til samarbejder. Sammen kan vi skabe brag af et festivalprogram, som både fænger og fornyer til 
august, lyder opfordringen fra Peter Rønn.  
 
I Musikkens Hus glæder man sig over at byde den initiativrige leder velkommen i teamet: 
 
- Vi er rigtig stolte af at have fået en erfaren karakter som Peter Rønn med på holdet. Han har mange 
spændende visioner for festivalen, som vi glæder os til at præsentere for aalborgenserne. Jeg er sikker på, at 
Aalborg Operafestival i år bliver løftet til nye højder, udtaler Lasse Rich Henningsen, der er adm. direktør i 
Musikkens Hus. 
 
Foruden Musikkens Hus er Aalborg Symfoniorkester, Opera i Rebild og Teater Nordkraft partnere på 
festivalen. Derudover bidrager en række arrangører, heriblandt Folkekirkens Hus, Utzon Center, Kunsten, 
Aalborg Bibliotekerne samt flere af byens kirker og kulturhuse. Aalborg Operafestival præsenterer opera i 
mange former på en lang række forskellige lokationer i Aalborg. Forestillingerne strækker sig over alt fra 
børneopera og Opera mash up til de populære operetter og operaens største klassikere.  
 
 



 

 For yderligere information, kontakt venligst: 
• Peter Rønn, festivalleder Aalborg Operafestival, tlf. dir. 2182 3880 og pr@aalborgopera.dk  
• Lasse Rich Henningsen, adm. direktør i Musikkens Hus, tlf. dir. 6020 3110, mobil 2422 7733 og 

lrh@musikkenshus.dk  
• Presseservice: Sanne Nørbjerg, Publicity, tlf. dir: 2343 0044 og sanne@publicity.dk 

 


