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PRESSEMEDDELELSE 
 
Musikkens Hus 
Aalborg, den 8. oktober 2014 
 
 
 

Bent Fabricius-Bjerre vil feste med nordjyderne 
 
Bent Fabricius-Bjerre fylder 90 år og kunne selv vælge, hvor den nationale fejring skulle foregå. 
Han valgte Musikkens Hus i Aalborg 
  
Bent Fabricius-Bjerre kunne have stukket knappenålen hvor som helst i danmarkskortet, da han skulle vælge, 
hvor hans runde fødselsdag skal markeres med et spektakulært tv-show 25. november.   
 
Han valgte Musikkens Hus i Aalborg, som han fik et godt forhold til under åbningen for et halvt år siden. Her 
glæder den administrerende direktør sig til at tænde scenespots og 90 lagkagelys for den lune herre, der står 
bag musikken, som vi elsker at nynne med på.  
 
- Vi er ubeskriveligt stolte af, at én af landets største og mest folkekære kulturpersonligheder vælger at 

markere sin store dag her i Musikkens Hus, siger administrerende direktør i Musikkens Hus Lasse Rich 
Henningsen. 

 
Aftenens vært er Cecilie Frøkjær, og hun vil sammen med store, danske solister, Aalborg Symfoniorkester og 
Aarhus Jazzorkester dykke ned i Fabricius-Bjerres imponerende bagkatalog. Æresgæsten vil naturligvis selv 
være til stede. 
 
Musikkens Hus har lige været vært for et andet stort tv-show, nemlig Kronprinsparrets Priser 2014. Og Lasse 
Rich Henningsen ser frem til endnu engang at se OB-vognene rulle ind på Musikkens Plads for at byde 
landets tv-seere velkommen til Aalborg.  
 

- Og så ser jeg ikke mindst frem til at være med til at give nordjyderne en oplevelse ud over det 
sædvanlige her i Koncertsalen.   

       Showet optages 25. november i Musikkens Hus og sendes efterfølgende på TV 2. 
 

Billetsalget starter fredag 10. oktober klokken 10.  
  
Om Bent Fabricius-Bjerre, født 7. december 1924 på Frederiksberg 
 
Præsentation er næsten overflødig, men vi er stolte af at kunne præsentere Bent Fabric. Han har stået 
fadder til den GRAMMY-vindende ”Alley Cat” fra 1962.  
Filmmusikalsk brød Bent Fabricius-Bjerre igennem med filmen "Poeten og Lillemor" i 1959, fulgt op af 
"Forelsket i København", "Bjergkøping Grand Prix", "Jeg er sgu min egen" og "Olsenbanden" – i alt næsten 
100 film. 
Også musicalgenren viste sig at være noget for hans særegne talent. Heriblandt skal nævnes: ”Ja mor, nej 
mor”, ”Prinsen og korpigen”, ”Esther”, ”Harry og kammertjeneren”, ”Hofskandalen” og ”Matador”, som 
havde premiere d. 10 juni 2007 på Operaen i København. 
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Endvidere har Bent Fabricius-Bjerre skrevet musik til en lang række tv-seriesuccesser og kendingsmelodier til 
underholdningsprogrammer som "Jeopardy" og "Go'morgen Danmark". Bent Fabricius-Bjerre har desuden 
komponeret balletmusik til fire eventyr af H.C. Andersen for Det Kgl. Teater. 
Han er desuden kendt som en habil tennisspiller, gentleman og hele Danmarks favoritkomponist. 
 
Priser 
1962 Award of the National Academy of Recording Art and Science (Grammy) i USA for kompositionen Alley 
Cat. 
2000 Gentofte Kommunes Kulturpris 
2005 Danmarks Film Akademi, Æres-Robert 
2006 Danish Music Award 
2007 AHA Respekt pris 007 
2009 Årets verdensdansker, tildelt af Danes Worldwide 
2010 Rødekro Kulturpris 2009 
2012 Wilhelm Hansen Fondens ærespris 
2013 Æres-Bodil 
 
 
 
 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.: Mette Goddiksen, tlf. dir. 6165 7202 og mette@conexiapr.dk   
 
 


