
	  
	  

	  

PRESSEMEDDELELSE	  
	  
Musikkens	  Hus	  
Aalborg	  den	  25.	  september	  2015	  
	  
	  

Musikkens	  Hus	  lander	  Danmarks	  nye	  tv-‐
juleshow	  
	  
TV	  2	  og	  Musikkens	  Hus	  har	  knyttet	  stærke	  bånd	  gennem	  tidligere	  samarbejde,	  så	  det	  krævede	  ikke	  
mange	  overvejelser	  fra	  tv-‐kanalens	  side	  at	  placere	  nationens	  nye	  juleshow	  i	  Koncertsalen.	  	  
	  
Rigtig	  glædelig	  jul	  fra	  Musikkens	  Hus	  i	  Aalborg!	  
	  
Sådan	  vil	  det	  lyde	  fra	  Koncertsalen	  til	  fladskærme	  over	  hele	  landet,	  når	  nationen	  samles	  om	  det	  allerførste	  
juleshow	  for	  hele	  familien	  på	  TV	  2.	  	  
	  
En	  nyhed,	  som	  bliver	  modtaget	  med	  glæde	  i	  hele	  Nordjylland.	  
	  

-‐ Det	  er	  lige	  præcis	  sådan	  noget	  her,	  der	  skal	  til,	  for	  at	  sætte	  Nordjylland	  på	  landkortet,	  og	  for	  at	  
Musikkens	  Hus	  styrker	  sin	  position	  som	  alle	  nordjyders	  koncertsted.	  Det	  gør	  mig	  om	  muligt	  endnu	  
mere	  stolt	  af	  at	  være	  fra	  den	  allerbedste	  landsdel	  i	  Danmark,	  siger	  Arne	  Boelt,	  borgmester	  i	  Hjørring	  
Kommune.	  

Værterne	  bliver	  Cecilie	  Frøkjær	  og	  Hans	  Pilgaard,	  og	  aftenens	  program	  byder	  på	  en	  perlerække	  af	  danske	  
solister,	  julehygge	  en	  masse	  og	  indslag	  med	  kendte	  ansigter	  fra	  TV	  2.	  Desuden	  vil	  der	  være	  nostalgiske	  
tilbageblik	  fra	  fantastiske	  TV	  2-‐julekalendere,	  fordi	  det	  i	  år	  er	  25	  år	  siden,	  at	  TV	  2	  sendte	  julekalender	  for	  
første	  gang.	  	  
	  
Stærk	  relation	  
Musikkens	  Hus	  og	  TV	  2	  har	  tidligere	  haft	  et	  succesfuldt	  samarbejde	  i	  forbindelse	  med	  Bent	  Fabricius-‐Bjerres	  
90-‐års	  fødselsdag,	  og	  Musikkens	  Hus	  er	  atter	  klar	  til	  at	  rulle	  den	  røde	  løber	  ud.	  
	  

-‐ Det	  er	  en	  stor	  ære	  og	  glæde	  for	  os,	  at	  Musikkens	  Hus	  skal	  danne	  ramme	  for	  det	  allerførste	  juleshow	  
på	  TV	  2.	  De	  stiller	  med	  det	  absolut	  stærkeste	  hold	  og	  med	  et	  stærkt	  juleprogram.	  Vi	  er	  stolte	  over	  at	  
invitere	  hele	  den	  danske	  tv-‐nation	  inden	  for	  i	  vores	  smukke	  koncertsal.	  Vi	  garanterer,	  at	  der	  vil	  
brede	  sig	  den	  varmeste,	  hyggeligste	  julestemning	  her	  fra	  nordjydernes	  koncerthus	  til	  resten	  af	  
landet,	  siger	  Lasse	  Rich	  Henningsen,	  adm.	  direktør	  i	  Musikkens	  Hus.	  

Når	  TV	  2	  vælger	  at	  lægge	  sin	  store	  julesatsning	  i	  Musikkens	  Hus,	  skyldes	  det	  stationens	  gode	  samarbejde	  
med	  Musikkens	  Hus,	  som	  ligeledes	  har	  bevist,	  at	  stedet	  med	  succes	  kan	  håndtere	  de	  store	  tv-‐produktioner.	  	  
	  

-‐ Vi	  er	  meget	  glade	  for,	  at	  vi	  skal	  lave	  vores	  nye	  juleshow	  i	  Musikkens	  Hus.	  Koncertsalen	  er	  en	  flot,	  
visuel	  ramme,	  og	  samarbejdet	  med	  Musikkens	  Hus	  og	  hele	  produktionsholdet	  er	  glimrende.	  Jeg	  



	  
	  

glæder	  mig	  til,	  at	  vi	  i	  fælleskab	  kan	  sende	  et	  stemningsfuldt	  og	  flot	  juleshow	  ud	  til	  seerne,	  siger	  
Anette	  Rømer,	  redaktør	  på	  TV	  2.	  	  	  

Aalborg	  Symfoniorkester	  vil	  akkompagnere	  de	  musikalske	  indslag.	  

TV	  2s	  juleshow	  for	  hele	  familien	  optages	  19.	  november	  kl.	  17.30	  og	  kl.	  20.	  	  

Billetterne	  går	  i	  salg	  29.	  September	  kl.	  11.00	  og	  kommer	  til	  at	  koste	  295.	  kr.	  inklusive	  gebyr.	  
	  
	  
	  
For	  yderligere	  oplysninger,	  kontakt	  venligst:	  
	  

• Adm.	  direktør	  i	  Musikkens	  Hus	  Lasse	  Rich	  Henningsen,	  tlf.	  dir.	  2422	  7733	  og	  
lrh@musikkenshus.dk	  

	  
For	  presseservice	  

• PR-‐konsulent,	  Publicity,	  Mette	  Goddiksen,	  tlf.	  6165	  7202	  og	  mette@publicity.dk	  
	  

	  
	  
	  
	  


