
	  
	  

PRESSEMEDDELELSE	  
	  
Musikkens	  Hus	  
12.	  august	  2016	  
	  

	  
Klassiske	  stjerner	  åbner	  Aalborg	  Festivals	  med	  
hyldest	  til	  byen	  
Til	  åbningsceremonien	  af	  Aalborg	  Festivals	  vil	  70	  unge	  musikere	  spille	  et	  nummer	  på	  
havnefronten,	  mens	  de	  står	  i	  en	  formation,	  der	  –	  selvfølgelig	  –	  danner	  et	  dobbelt	  A.	  

Frem	  til	  2018	  har	  Aalborg	  by	  og	  Musikkens	  Hus	  æren	  af	  at	  være	  hjemsted	  for	  Orkester	  Norden,	  
som	  er	  sammensat	  af	  Nordens	  og	  de	  baltiske	  landes	  70	  største	  talenter	  inden	  for	  klassisk	  musik.	  

Derfor	  er	  symfoniorkesteret	  naturligvis	  med,	  når	  Aalborg	  Festivals	  skydes	  i	  gang	  på	  Kvindens	  Plads	  
ved	  kajen	  foran	  Utzon	  Center	  17.	  august	  2016.	  
	  

- Aalborgenserne	  kan	  glæde	  sig	  til	  at	  høre	  morgendagens	  helt	  store	  talenter	  og	  sammen	  med	  
dem	  hylde	  vores	  by	  og	  alle	  de	  spændende	  begivenheder,	  den	  byder	  på,	  under	  Aalborg	  
Festivals,	  siger	  Lasse	  Rich	  Henningsen,	  adm.	  direktør	  i	  Musikkens	  Hus.	  	  

Kunstnerisk	  nåleøje	  
Orkester	  Norden	  er	  et	  fælles	  nordisk	  symfoniorkester	  sammensat	  af	  de	  største	  talenter,	  som	  
Norden,	  Estland,	  Letland	  og	  Litauen	  kan	  præstere.	  	  

Optagelsen	  til	  Orkester	  Norden	  foregår	  via	  en	  video	  audition,	  som	  bedømmes	  af	  en	  
dommerkomité,	  der	  blandt	  andet	  består	  af	  nogle	  af	  Nordens	  mest	  prominente	  musikere.	  

De	  særligt	  udvalgte	  er	  blevet	  fløjet	  ind	  til	  Aalborg	  fra	  deres	  respektive	  hjemlande	  for	  at	  deltage	  i	  
en	  musikalsk	  sommerlejr	  i	  Musikkens	  Hus	  forud	  for	  orkesterets	  turné	  rundt	  i	  Norden.	  

- Orkester	  Norden	  er	  helt	  unikt	  i	  forhold	  til	  andre	  ungdomsorkestre,	  fordi	  det	  formidler	  den	  
nordiske	  musikalske	  arv	  såvel	  i	  udtryk	  som	  i	  arbejdsmetoder.	  Jeg	  er	  så	  heldig,	  at	  jeg	  
allerede	  har	  oplevet	  det	  her	  magiske	  fællesskab	  mellem	  orkesterets	  medlemmer,	  mens	  de	  
fordyber	  sig	  i	  musikken	  sammen	  under	  sommerlejren.	  De	  har	  en	  særlig	  ungdommelig	  
energi,	  en	  boblende	  vitalitet	  og	  en	  nordisk	  styrke,	  som	  afspejler	  sig	  i	  musikken	  –	  det	  kan	  
aalborgenserne	  godt	  glæde	  sig	  til,	  siger	  Lasse	  Rich	  Henningsen.	  

Ud	  over	  til	  åbningsceremonien,	  så	  spiller	  Orkester	  Norden	  den	  første	  koncert	  på	  deres	  
forestående	  turné	  i	  Koncertsalen	  i	  Musikkens	  Hus	  20.	  august,	  hvor	  orkesterets	  leder	  og	  mentor,	  
dirigent	  Lawrence	  Foster,	  leder	  de	  unge	  stjerner.	  
	  
Orkester	  Norden	  spiller	  overvejende	  nordisk	  repertoire	  med	  musik	  fra	  Sverige,	  Norge,	  Finland	  og	  
Danmark,	  for	  eksempel	  værker	  af	  Grieg	  og	  Sibelius.	  	  



	  
	  

Den	  islandske	  pianist	  Víkingur	  Ólafsson	  fuldender	  koncertoplevelsen.	  

Musikkens	  Hus	  sender	  en	  drone	  i	  luften	  for	  at	  tage	  et	  billede	  af	  AA-‐formationen.	  Billedet	  kan	  
rekvireres	  og	  bruges	  frit	  af	  pressen	  efterfølgende.	  
	  
Om	  Orkester	  Norden	  
Orkester	  Norden	  er	  et	  fælles	  nordisk	  symfoniorkester	  sammensat	  af	  de	  største	  talenter,	  Norden	  
og	  de	  baltiske	  lande	  kan	  præstere.	  I	  et	  koncentreret	  prøve-‐	  og	  koncertforløb	  samles	  ca.	  70	  nøje	  
udvalgte	  unge	  musikere	  to	  uger	  i	  sommerperioden	  for	  at	  mødes	  i	  og	  omkring	  den	  symfoniske	  
musik.	  

Siden	  1993	  er	  Orkester	  Norden	  blevet	  ledet	  af	  nogle	  af	  de	  største	  dirigenter,	  som	  alle	  sætter	  en	  
ære	  i	  at	  videregive	  kulturarven	  til	  kommende	  generationer	  af	  orkestermusikere.	  Således	  har	  
internationalt	  anerkendte	  navne	  som	  Esa-‐Pekka	  Salonen,	  Paavo	  Järvi	  og	  Vasily	  Petrenko	  givet	  
enestående	  oplevelser	  for	  såvel	  musikere	  som	  publikum.	  

Orkester	  Norden	  er	  på	  alle	  måder	  et	  fælles	  nordisk	  projekt.	  Musikere,	  dirigenter,	  instruktører,	  
organisationen	  bag	  samt	  de	  finansielle	  bidragsydere	  repræsenterer	  alle	  de	  nordiske	  lande.	  
Orkester	  Norden	  er	  et	  fælles	  smeltepunkt,	  hvori	  den	  nordiske	  kulturarv	  styrkes	  og	  blandes	  med	  
nye	  indtryk.	  Herudaf	  opstår	  noget	  særligt	  værdifuldt,	  som	  deltagerne	  hver	  især	  tager	  med	  ud	  i	  
hele	  verden	  i	  deres	  fremtidige	  karrierer	  som	  musikere.	  

Orkester	  Norden	  skifter	  hjemsted,	  inden	  for	  Norden	  hvert	  femte	  år,	  og	  de	  smukke,	  optimale	  
rammer,	  Musikkens	  Hus	  kan	  tilbyde,	  har	  muliggjort,	  at	  Aalborg	  skulle	  blive	  den	  første	  danske	  
værtsby	  i	  orkesterets	  historie.	  

Medvirkende	  i	  Orkester	  Norden	  er	  dirigent	  Lawrence	  Foster,	  assisterende	  dirigent	  Bruno	  Campo,	  
pianist	  Vikingur	  Ólafsson	  og	  80	  af	  morgendagens	  største	  talenter	  inden	  for	  klassisk	  musik.	  	  

Musikkens	  Hus	  er	  vært	  for	  Orkester	  Norden	  frem	  til	  2018.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


