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Kronprinsparrets Priser 2014
til Musikkens Hus
2014-udgaven af Kronprinsparrets Priser afholdes den 27. september 2014 i Musikkens Hus i Aalborg.
D.K.H. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary uddeler fire priser for i alt 1,1 millioner kroner til
kulturelle og sociale formål.
Kronprinsparrets Priser, der i 2013 blev afholdt i Operahuset i Sydney, afholdes i 2014 i Musikkens Hus i
Aalborg. Det er Kongehuset og Bikubenfonden, der står bag priserne, der har været uddelt hvert år siden
2005.
Prisshowet produceres af DR og afholdes i Koncertsalen i Musikkens Hus lørdag den 27. september 2014 og
vil udover prisuddelingerne rumme en række musikalske og kunstneriske indslag. Administrerende direktør
i Musikkens Hus Lasse Rich Henningsen er glad for den anerkendelse som Kronprinsparret og
Bikubenfonden herved viser Musikken Hus:
- Kronprinsparrets Priser er et af de arrangementer, som vi har haft højest på ønskelisten i Musikkens Hus.
Der er meget stor opmærksomhed omkring priserne, og vi vil gøre alt for, at både Kronprinsparret,
Bikubenfonden og DR, som transmitterer hele showet på DR1, er mere end tilfredse med os som værter,
siger han.
Musikkens Hus har allerede været hjemsted for flere TV-transmissioner, og det er i høj grad med til at
opfylde et af husets vigtigste formål: Nemlig at sætte Aalborg og Nordjylland på landkortet:
- Positiv synlighed i medierne er jo én af de måder, hvorpå Musikkens Hus kan forrente sig som investering
for byen. Det er jeg sikker på, at Kronprinsparrets Priser vil bidrage til, fortsætter han.
Det er i år 10. gang, at priserne uddeles, og Musikkens Hus er - udover de mest oplagte grunde – valgt på
grund af husets åbenbare fokus på talent:
- Det er vigtigt at turde tale om talent, og i Musikkens Hus skal vi omfavne talent og skabe helte. Det må
således ikke være et tabu, at nogle mennesker er mere talentfulde end andre, når det eksempelvis kommer
til musikudøvelse, og Kronprinsparrets Priser er i høj grad med til at sætte fokus på netop talent, pointerer
Lasse Rich Henningsen.
Kronprinsparrets Priser omfatter Kronprinsparrets Kulturpris på kr. 500.000, Kronprinsparrets Sociale Pris
ligeledes på kr. 500.000 samt to Stjernedryspriser på hver kr. 50.000. Alle priser er hæderspriser og kan ikke
søges. Det er Kronprinsparret selv, der udpeger vinderne, efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der
har ekspertise inden for henholdsvis kultur og socialt arbejde.
Prisshowet den 27. september 2014 finder sted i Koncertsalen i Musikkens Hus, der kan rumme 1.298
publikummer, og Lasse Rich Henningsen forventer ikke, at det bliver svært at sælge billetterne:
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- Jeg har en klar forventning om, at billetterne bliver revet væk. Det er jo ikke hver dag, at Aalborg lægger
scene til en så stor og international begivenhed, konstaterer han.
Billetterne sættes i salg i august 2014 og kan købes via billetkontoret i Musikkens Hus samt via husets
hjemmeside på www.musikkenshus.dk. Den præcise dato for billetsalgsstart vil fremgå af hjemmesiden
samt blive meldt ud via Musikkens Hus’ nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig på hjemmesiden.

Fakta om Kronprinsparrets Priser
Kronprinsparrets Priser er indstiftet af Bikubenfonden i anledning af D.K.H. Kronprins Frederik og
Kronprinsesse Marys bryllup den 14. maj 2004. Formålet er at synliggøre og anerkende den ekstraordinære
præstation inden for dansk kultur og socialt arbejde.
Priserne består af:
 Kronprinsparrets Kulturpris: 500.000 kr. Formålet med prisen er at hædre og synliggøre en markant
dansk kunstner eller en gruppe kunstnere med internationalt potentiale.
 Kronprinsparrets Sociale Pris: 500.000 kr. Formålet med prisen er at hædre og synliggøre et
banebrydende projekt med internationalt format inden for det sociale område.
 Kronprinsparrets Stjernedryspriser: 2 stk. à 50.000 kr. Formålet med priserne er at hædre og
synliggøre to yngre danske kunstnere, som er på vej til at bryde igennem.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
 Adm. direktør Lasse Rich Henningsen, tlf. 6020 3000, tlf. dir. 6020 3110, mobil 2422 7733 og
lrh@musikkenshus.dk
 Presseservice: Conexia PR, att.: Esben Lind, tlf. dir. 2514 5816 og esben@conexiapr.dk

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 20.000 kvadratmeter og indeholder fire scener, hvoraf Koncertsalen med plads
til 1.298 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
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