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Valentinsdag for alle sanser 
Der er følsomme og lækre toner på menuen i Musikkens Hus valentinsdag.  

Vinter og valentinsdag indbyder til at putte sig ind til sin elskede og få sig en romantisk oplevelse. 

Og der skulle være garanti for at få forkælet alle sanser i Musikkens Hus netop 14. februar. 

Her lægger multiinstrumentalisten og musikkometen Ólafur Arnalds vejen forbi Intimsalen, hvor han vil 
indhylle sit publikum i sin karakteristiske, drømmende vellyd, som har været brugt i store, amerikanske 
serier og film som for eksempel ”The Hunger Games”. 

Samtidig har Musikkens Spisehus sammensat en helt speciel treretters vatentinsmenu, som man kan vælge 
at købe sammen med koncertbilletten.  

Det er første gang, Musikkens Hus laver en helstøbt oplevelsespakke i forbindelse med en koncert. 

- Vi fandt det helt oplagt at tilbyde en totaloplevelse, når Ólafur Arnalds er i huset. Hans lyd er 
storladen, romantisk og filmisk – og den perfekte musikoplevelse sådan en dag, hvor mange vælger 
at fejre den store kærlighed med en god middag og en tur i byen sammen. Samtidig er vi så heldige 
at have ét af landets bedste køkkener i huset, som virkelig forstår at forkæle og kræse for 
smagssanserne, siger Lasse Rich Henningsen, adm. direktør i Musikkens Hus. 

 Singler meget velkomne 

Men man behøver ikke nødvendigvis have én at flette fingre med i stearinlysets skær for at nyde en aften 
med den blot 28-årige Ólafur Arnalds tæt på. 

Den islandske kunster har trods sin unge alder allerede etableret sig som én af verdens mest lovende og 
unikke musikere.  

Han har nemlig en ganske særlig musisk formidlingsevne, som hele tiden har en elektronisk bund, men som 
leger sig ubesværet gennem flere genrer.  

Arnalds musikalske udvikling er også gået fra i starten at være trommeslager inden for jernhård metal til at 
mestre klassiske klaver- og strygerkompositioner og skabe sin helt egen sound: En følsom blanding af 
klassisk, pop og electronica, som har lagt verden for hans fødder og indbragt ham den prestigefulde BAFTA-
pris. 



 
 

Ólafur Arnalds kan opleves lørdag 14. februar i Intimsalen, og det er muligt at inkludere en treretters menu 
i billetten. 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 
• Adm. direktør i Musikkens Hus, Lasse Rich Henningsen, tlf. dir. 2422 7733 og lrh@musikkenshus.dk 

 
 
 


