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Musikkens	  Hus	  
Aalborg,	  tirsdag	  den	  17.	  maj	  2016	  
	  
	  

Dato	  for	  dansk	  Kaufmann-‐koncert	  skal	  flyttes	  
	  	  
Den	  planlagte	  koncert	  med	  verdens	  i	  øjeblikket	  største	  tenor,	  Jonas	  Kaufmann	  i	  Musikkens	  Hus	  i	  
Aalborg	  den	  15.	  december	  skal	  flyttes.	  	  
	  	  
For	  knap	  14	  dage	  siden	  blev	  dette	  års	  største	  klassiske	  koncertnavn	  offentliggjort	  af	  Musikkens	  
Hus	  i	  Aalborg.	  Musikkens	  Hus	  har	  tegnet	  kontrakt	  på	  en	  koncert	  den	  15.	  december	  2016	  med	  
tenoren	  Jonas	  Kaufmann,	  der	  af	  flere	  er	  udråbt	  til	  at	  være	  den	  i	  øjeblikket	  største	  tenor	  i	  verden.	  
Nu	  er	  der	  imidlertid	  sået	  tvivl	  om	  kontraktens	  gyldighed,	  idet	  en	  international	  agent,	  der	  har	  
fungeret	  som	  det	  danske	  agentbureau	  CSBs	  forlængede	  arm,	  har	  snydt	  og	  handlet	  uden	  ret	  til	  at	  
disponere	  over	  verdenstenorens	  kalender	  den	  pågældende	  dato:	  
	  	  
-‐	  Vi	  er	  selvsagt	  både	  overraskede	  over	  og	  kede	  af	  situationen.	  Vores	  branche	  er	  jo	  meget	  
afhængige	  af	  kontrakters	  gyldighed	  og	  agenternes	  gøren	  og	  laden,	  og	  derfor	  er	  vi	  meget	  oprørte	  
over,	  at	  der	  nu	  er	  blevet	  sået	  tvivl	  om	  koncerten	  den	  15.	  december,	  siger	  adm.	  direktør	  Lasse	  Rich	  
Henningsen	  og	  fortsætter:	  -‐	  Sagen	  er	  ene	  og	  alene	  en	  sag	  mellem	  CSB	  og	  den	  internationale	  agent,	  
men	  det	  er	  vores	  gæster	  og	  Musikkens	  Hus,	  der	  står	  tilbage	  med	  det	  største	  problem.	  Derfor	  
overvejer	  vi	  naturligvis	  et	  retsligt	  efterspil.	  	  
	  	  
Den	  internationale	  agent	  er	  nu	  ude	  af	  spillet,	  og	  der	  forhandles	  om	  en	  ny	  koncertdato	  direkte	  med	  
Jonas	  Kaufmann	  management	  i	  New	  York,	  der	  også	  er	  meget	  kede	  af	  situationen:	  
	  
-‐	  Vi	  kan	  kun	  sige,	  at	  vi	  er	  kede	  af,	  at	  Musikkens	  Hus	  er	  blevet	  part	  i	  denne	  sag,	  siger	  direktør	  Alan	  
Green	  fra	  Zemsky	  Green	  Artists,	  der	  repræsenterer	  Jonas	  Kaufmann.	  	  
	  
Hos	  CSB,	  der	  har	  mere	  end	  20	  års	  erfaring	  med	  formidling	  af	  koncertnavne,	  har	  man	  aldrig	  været	  
udsat	  for	  noget	  lignende:	  
	  
-‐	  Situationen	  er	  meget	  ubehagelig,	  og	  vi	  beklager	  dybt	  over	  for	  de	  berørte.	  Vi	  har	  samarbejdet	  med	  
den	  internationale	  agent	  i	  en	  årrække	  og	  har	  haft	  fuld	  tiltro	  til,	  at	  han	  kunne	  tegne	  kontrakt	  på	  
Jonas	  Kaufmanns	  vegne.	  Det	  viste	  sig	  ikke	  at	  være	  tilfældet,	  og	  nu	  vil	  al	  samarbejde	  med	  den	  
pågældende	  agent	  selvsagt	  blive	  afbrudt,	  forklarer	  CEO	  Carsten	  Svoldgaard.	  	  
	  
Billetterne	  til	  koncerten	  den	  15.	  december	  2016	  gik	  i	  salg	  den	  3.	  maj	  2016,	  og	  koncerten	  er	  stort	  
set	  udsolgt.	  Alle	  billetkøbere	  får	  nu	  den	  fulde	  billetpris	  inkl.	  gebyr	  refunderet	  og	  kontaktes	  som	  de	  
første,	  når	  en	  ny	  koncertdato	  er	  på	  plads.	  	  
	  


