PRESSEMEDDELELSE
Musikkens Hus ǀ RÆSON
Aalborg, onsdag den 18. december 2019

Danmarks første Demokratifestival afholdes i
Musikkens Hus
Søndag den 29. marts 2020 starter Danmarks første Demokratifestival i Musikkens Hus i Aalborg.
Festivalen varer to dage, og det er arrangørernes forhåbning, at festivalen bliver en årlig tilbagevendende
begivenhed med fokus på demokratiet.
Demokratifestivalen er et helt nyt og enestående arrangement, hvor alle kan få lejlighed til at høre en
række nye vinkler på tidens største samfundstemaer - og selv give deres besyv med.
I Koncertsalen i Musikkens Hus i Aalborg vil borgerne kunne opleve og udfordre magthavere og eksperter i
en række skiftende formater. Samtidig vil resten af huset – fra kælder til kvist – være fyldt med små og
store scener. Den mindste af dem ”Ølkassen” har plads til blot en enkelt taler.
Festivalen er en invitation ikke bare til hele Nordjylland, men til hele Danmark – fra den mindste forening til
den største virksomhed. Det handler om at dele bud på, hvordan samfundet kan og skal forandres, og
direktør i Musikkens Hus Lasse Rich Henningsen er ovenud begejstret for ideen:
- Det er et både sympatisk og nødvendigt initiativ. Vores værdier og samfundsgrundlaget er måske mere
end nogensinde udfordret, og vi har behov for en nuanceret og oplyst debat om demokratiet. Hvor står vi,
og hvor er vi på vej hen? Jeg glæder mig derfor meget til at lægge hus til en festival, der berører et af de
vigtigste emner overhovedet, siger han.
Lasse Rich Henningsen siger supplerende, at der vil være gratis adgang til hele festivalen, men at man dog
skal have en (gratis) billet for at komme ind. Program offentliggøres i midten af januar, og ”billetsalget”
starter i slutningen af januar på musikkenshus.dk.
Idéen til Danmarks første Demokratifestival kommer fra tv-mand, bladudgiver m.m. Clement Behrendt
Kjersgaard, som også er både programansvarlig og ordstyrer for programmet i Koncertsalen.
På festivalen medvirker bl.a.:
• Svend Brinkman, professor
• Vincent Hendricks, professor
• Imran Rashid, professor
• Bo Lidegaard, historiker, fhv. chefredaktør mm
• Noa Redington, fhv. særlig rådgiver
• Birgithe Kosovic, forfatter
• Emma Holten, debattør
• Anne Sofie Allarp, journalist
• Poul Madsen, chefredaktør, Ekstra Bladet
• Mikkel Andersson, kommentator, grundlægger af RokokoPosten mm
• Niels Jespersen, kommentator
• Clement Behrendt Kjersgaard, tv-vært, redaktør mm
• Pernille Vermund, partiformand (NB)
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•
•

Pia Olsen Dyhr, partiformand, fhv. minister (SF)
Søren Pape Poulsen, partiformand, fhv. minister (K)

For yderligere information, kontakt venligst:
•
•

•

Clement Behrendt Kjersgaard, clement@raeson.dk
Lasse Rich Henningsen, adm. direktør i Musikkens Hus, tlf. dir. 6020 3110, mobil 2422 7733 og
lrh@musikkenshus.dk
Presseservice: Sanne Nørbjerg, Publicity, tlf. dir: 2343 0044 og sanne@publicity.dk
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