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PRESSEMEDDELELSE	  
	  
Musikkens	  Hus	  	  
Aalborg	  den	  4.	  juli	  2014	  
	  
	  
	  

Musikkens	  Hus	  henter	  over	  20	  mio.	  kr.	  	  	  
fra	  private	  virksomheder	  og	  fonde	  
	  
Medvinden	  for	  Musikkens	  Hus	  i	  Aalborg	  vil	  nærmest	  ingen	  ende	  tage.	  I	  løbet	  af	  de	  seneste	  ni	  måneder	  
har	  50	  private	  virksomheder	  og	  fonde	  bidraget	  med	  over	  20	  millioner	  kroner	  som	  støtte	  til	  huset.	  	  
	  
En	  lang	  række	  private	  virksomheder	  og	  fonde	  har	  de	  seneste	  ni	  måneder	  givet	  tilsagn	  om	  markante	  
økonomiske	  bidrag	  til	  koncerter,	  kunst	  og	  flygler	  i	  Musikkens	  Hus.	  Huset	  arbejder	  med	  en	  bevidst	  strategi	  
om	  at	  skabe	  tætte	  samarbejdsrelationer	  med	  både	  virksomheder	  og	  fonde,	  og	  det	  er	  indtil	  videre	  lykkes:	  	  	  
	  
-‐	  Et	  af	  succeskriterierne	  for	  Musikkens	  Hus	  er,	  at	  driften	  skal	  være	  et	  ”fælles	  anliggende”	  for	  hele	  Aalborg	  og	  
hele	  Nordjylland.	  Med	  ”fælles	  anliggende”	  mener	  jeg,	  at	  husets	  gøren	  og	  laden	  kommer	  til	  at	  fremstå	  
præcist	  så	  vigtigt,	  at	  både	  virksomheder,	  fonde,	  offentlige	  institutioner	  og	  privatpersoner	  vil	  bidrage	  enten	  
økonomisk	  eller	  på	  anden	  vis	  ressourcemæssigt,	  så	  vi	  løfter	  i	  fællesskab.	  Kun	  på	  den	  måde	  kan	  vi	  være	  hele	  
Nordjyllands	  musikhus,	  forklarer	  adm.	  direktør	  i	  Musikkens	  Hus	  Lasse	  Rich	  Henningsen.	  	  
	  
Huset	  har	  på	  ni	  måneder	  hentet	  mere	  end	  20	  millioner	  kroner	  fra	  private	  virksomheder	  og	  fonde,	  og	  Lasse	  
Rich	  Henningsen	  er	  overvældet	  over	  en	  så	  håndfast	  støtte	  fra	  de	  private	  aktører:	  	  
	  
-‐	  Da	  vi	  åbnede	  huset	  i	  slutningen	  af	  marts,	  havde	  vi	  tilsagn	  fra	  flere	  danske	  fonde	  om	  støtte,	  men	  efter	  
åbningen	  og	  efter	  at	  folk	  har	  set	  og	  oplevet	  huset,	  har	  vi	  konkret	  tegnet	  knap	  40	  sponsorater	  og	  har	  
yderligere	  10	  sponsorater	  på	  vej	  her	  i	  2014.	  Det	  havde	  jeg	  ikke	  i	  min	  vildeste	  fantasi	  turdet	  håbe	  på,	  
fortsætter	  han.	  	  
	  
De	  sponsorerende	  virksomheder	  kommer	  primært	  fra	  Nordjylland,	  men	  også	  flere	  nationale	  virksomheder	  
og	  fonde	  har	  støttet	  Musikkens	  Hus.	  Blandt	  andet	  Den	  Danske	  Forskningsfond,	  Augustinusfonden	  og	  Oticon	  
Fonden	  har	  givet	  betydelige	  beløb	  til	  Musikkens	  Hus,	  og	  for	  nylig	  fik	  Musikkens	  Hus	  tilsagn	  fra	  Det	  Obelske	  
Familiefond	  om	  yderligere	  5,1	  millioner	  kroner	  øremærket	  til	  arrangementer:	  	  
	  
-‐	  De	  mange	  midler	  til	  indhold	  i	  huset	  giver	  os	  en	  unik	  mulighed	  for	  at	  fastholde	  det	  høje	  ambitionsniveau	  i	  
forhold	  til	  både	  internationale	  koncerter	  og	  koncerter	  på	  et	  internationalt	  niveau.	  Samtidig	  kan	  vi	  fortsætte	  
med	  at	  være	  selvproducerende	  og	  herved	  sikre	  nyskabelse	  og	  ikke	  mindst	  et	  intensivt	  fokus	  på	  talent,	  slutter	  
Lasse	  Rich	  Henningsen	  
	  
Markante	  private	  bidrag	  særligt	  fra	  fonde	  til	  Orkester	  Norden	  og	  Aalborg	  Opera	  Festival	  er	  ikke	  medtaget	  i	  
det	  samlede	  regnestykke.	  	  
	  
	  	  
For	  yderligere	  oplysninger,	  kontakt	  venligst:	  

• Adm.	  direktør	  Lasse	  Rich	  Henningsen,	  tlf.	  dir.	  6020	  3110,	  mobil	  2422	  7733	  og	  lrh@musikkenshus.dk	  	  
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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	  over	  20.000	  kvadratmeter	  og	  indeholder	  fire	  scener,	  hvoraf	  Koncertsalen	  med	  
plads	  til	  1.300	  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	  	  


