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Præsident Barack Obama gæster Aalborg 
 
Den 44. amerikanske præsident Barack Obama gæster Musikkens Hus i Aalborg lørdag den 28. 
september 2019 til ”A Conversation with President Barack Obama”. 
 
Lørdag den 28. september 2019 vil tidligere præsident Barack Obama tale om emner som lederskab og 
entreprenørskab i fremtiden gennem en Q&A-session i Aalborg.  
 
Det er den erhvervsdrivende fond Musikkens Hus, der står bag arrangementet, og musikhusdirektør og 
Årets Leder 2018 Lasse Rich Henningsen skal være moderator for samtalen: 
 
- Præsident Obama er en af de personer i verden, som jeg ser allermest op til, og derfor glæder jeg mig 
overordentligt meget til at møde ham. Han har i den grad udnyttet sit magtfulde embede til at gøre verden 
til et bedre sted og er en af de ledere på verdensplan, der er allermest respekt omkring. Jeg er derfor 
overbevist om, at nuværende og kommende ledere vil gå fra arrangementet i Musikkens Hus med ny 
inspiration og motivation til at gøre det endnu bedre i fremtiden, understreger Lasse Rich Henningsen. 
 
I tider med store udfordringer og forandringer sikrede præsident Obamas ledelse en stærkere økonomi, et 
mere ligestillet samfund, en nation med øget sikkerhed og respekt verden over. Obamaårene var en epoke, 
hvor der ikke bare var flere, der oplevede et land i positiv forandring, men også en periode hvor flere 
begyndte at se Amerika på den måde, som Obama altid har gjort – nemlig som det eneste sted på jorden, 
hvor så mange drømme og historier kan blive til virkelighed.  
 
Præsident Obama blev gennem sin otteårige præsidentperiode kendt for sloganet ”Yes We Can”, og siden 
sin tilbagetrædelse som amerikansk præsident for knap tre år siden har han dedikeret en stor del af sin tid 
på at uddanne og tale til fremtidens ledere. 
 
Et stort øjeblik for Aalborg  
Det er første gang, at en tidligere amerikansk præsident gæster Aalborg, og Aalborgs borgmester Thomas 
Kastrup-Larsen mener, at det er et stort øjeblik for byen – ikke mindst ovenpå de positive omtaler af byen i 
New York Times:  
 
- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det her bliver et nyt klimaks for Aalborg og hele Nordjylland, konstaterer 
Thomas Kastrup-Larsen og uddyber: 
 
- Aalborg har haft meget medvind de seneste år, og vi har vist, at vi rummer nogle helt særlige ressourcer. 
Derfor glæder det mig, at en af verdens mest markante personligheder ser et potentiale i at besøge Aalborg 
og dele sine visioner om blandt andet ledelse og entreprenørskab. 
 
Arrangementet vil foregå i Koncertsalen i Musikkens Hus lørdag den 28. september kl. 16.30 over for 
inviterede publikummer, heriblandt et par hundrede studerende fra Aalborg Universitet.  
 
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
• Lasse Rich Henningsen, adm. direktør i Musikkens Hus, tlf. dir. 6020 3110, mobil 2422 7733 og 

lrh@musikkenshus.dk  
• Presseservice: Publicity, Esben Lind (mobil 25145816) og Sanne Nørbjerg (mobil 2343 0044) 


