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PRESSEMEDDELELSE 
 
Musikkens Hus 
Aalborg, fredag den 24. januar 2020 
 
 

Lars Glinvad bliver kommerciel chef  
i Musikkens Hus 
 
Adm. direktør i fodboldklubben Vendsyssel FF i Hjørring, Lars Glinvad, er ansat som kommerciel chef i 
Musikkens Hus i Aalborg. Det sker med virkning senest fra 1. april 2020.  
 
Aktivitetsniveauet i Musikkens Hus er flerdoblet de seneste fem år, og omsætningen har rundet 120 
millioner kroner (2018). For at håndtere den fortsatte vækst har Musikkens Hus oprettet en ny stilling som 
kommerciel chef, og ifølge adm. direktør Lasse Rich Henningsen fra Musikkens Hus er ønskeprofilen nu 
fundet:  
 
- Vi har i en længere periode haft planer om at udvide vores ledelse med en kommerciel chef, der skal være 
ansvarlig for vores salgs- og kunderettede aktiviteter. Her har vi været i kontakt med forskellige kandidater, 
og nu er en aftale med vores førsteprioritering faldet på plads, forklarer han.  
 
Aftalen er lavet med Lars Glinvad, der de seneste halvandet år har fungeret som adm. direktør i 
fodboldklubben Vendsyssel FF i Hjørring. Lars Glinvad har tidligere været salgschef i superligaklubben AaB 
A/S i Aalborg i fire år, og nu skifter den 53-årige profil sporten ud med kulturen:  
 
- Jeg har mange gode og spændende oplevelser med i bagagen fra fodboldens verden, men nu har jeg fået 
muligheden for at indtræde i en nyoprettet stilling, som jeg ser som et af de mest interessante jobs i 
Nordjylland. Musikkens Hus står for mig som toneangivende i Norden inden for deres felt, og jeg glæder mig 
meget til både at lære og at bidrage med den erfaring, jeg har oparbejdet, siger han.  
 
Lars Glinvad tiltræder stillingen i Musikkens Hus i Aalborg senest den 1. april 2020 og fungerer indtil da 
fortsat som adm. direktør i Vendsyssel FF.  
 
 
For yderligere information, kontakt venligst: 

• Adm. direktør Lasse Rich Henningsen, Musikkens Hus, mobil 2422 7733 og mail 
lrh@musikkenshus.dk  

• Kommende kommerciel chef / CCO Lars Glinvad, Musikkens Hus, mobil 4064 3349 og mail 
larssvaneglinvad@gmail.com  

• Presseservice: Esben Lind, Publicity, mobil 2514 5816 og mail esben@publicity.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 mere end 20.000 kvadratmeter og indeholder fem scener: Foyeren i tre niveauer 
med plads til 2.150 publikummer, Koncertsalen med plads til 1.298 publikummer, Intimsalen med plads til 
600 publikummer samt Klassisk Sal og Rytmisk Sal hver med plads til 200 publikummer.  
 



 

2 
 

Musikkens Hus er udover egen koncertaktivitet hjemsted for Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske 
Musikkonservatoriums Aalborg-afdeling, Musikuddannelserne på Aalborg Universitet, Aalborg 
Operafestival samt Musikkens Spisehus.  
 
Musikkens Hus er bygget af Realdania, Aalborg Kommune samt en række private bidragydere.  
 
Læs mere på www.musikkenshus.dk  
 
 
 


