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PRESSEMEDDELELSE 
 
Nordisk Konserthusråd  
Aalborg/Malmø, fredag den 28. september 2018 
 

 

Stort svensk koncerthus træder ind i Nordisk 
Konserthusråd 
 
Det store svenske koncerthus Malmö Live er netop blevet optaget i Nordisk Konserthusråd, hvis 
medlemshuse årligt afholder mere end 7.500 kulturarrangementer i norden. 
 
NKR, Nordisk Konserthusråd, som er en sammenslutning af de største koncert- og kulturhuse i Norden, 
udvider deres medlemskreds, når Malmøs og et af Sveriges største koncerthuse Malmö Live nu bliver en del 
af fællesskabet. 
 
Med sit nyeste medlem tæller NKR nu 16 musikvenues i Danmark, Norge, Sverige, Island, Grønland og 
Færøerne. Tilsammen råder de over 78 scener med plads til flere end 65.000 gæster og tager imod mere 
end fire millioner besøgende om året. De 15 hidtidige medlemmer har en samlet årlig omsætning på over 
én milliard kroner. 
 
- Nordisk Konserthusråd er et stærkt netværk med international tyngde, som består af de mest 
toneangivende koncerthuse i Norden. Derfor er vi utroligt glade for og stolte over vores optagelse i NKR, 
som også er en stor anerkendelse af Malmö Live, udtaler adm. direktør for Malmö Live Jesper Larsson. 
 
Nordisk samarbejde 
Hos NKR byder formand Lasse Rich Henningsen, som også er adm. direktør i Musikkens Hus i Aalborg, deres 
nye svenske medlem velkommen. Han understreger i den forbindelse, at rådet i fremtiden vil arbejde på at 
tiltrække endnu flere medlemmer.  
 
-  Vi vil fortsætte med at samarbejde om ambitiøse kunstneriske projekter på tværs af Norden. Samarbejdet 
i NKR har vist os, at der er mange muligheder i et transnordisk samarbejde. Vi har jo mange af de samme – 
vel typiske nordiske – værdier og kriterier for, hvordan Nordens kulturliv skal udvikle sig. Derfor er vi glade 
for at byde endnu et stærkt medlem velkommen i Nordisk Konserthusråd, da det er en opgave, vi løfter 
bedst i fællesskab, fortæller Lasse Rich Henningsen, der også nævner, at rådet allerede i dag samarbejder 
om flere projekter, heriblandt Harry Potter-filmkoncerterne, der er blevet hentet til Norden af Musikkens 
Hus og som efterfølgende har været på turne hos en række af NKRs medlemmer.  
 
Musik- og underholdningsbranchen befinder sig ifølge formanden i det hele taget i en rivende udvikling, og 
vidensdeling er centralt, hvis man vil fortsætte den stigende vækst. 
 
- Når vi står sammen, har vi en unik mulighed for at sparre med hinanden på emner som f.eks. sikkerhed og 
fundraising. Læring er vigtigt, og der er ingen, vi kan lære mere af end vores stærke kollegaer rundt om i 
Norden. Vi er alle landmarks i vores regioner, og vi står i samme udfordringer, og er dermed nærmest til at 
hjælpe hinanden. Vi skal være en stærk brancheorganisation – en ressourcebank om man vil. Vi har også 
helt konkret mulighed for at indgå nogle aftaler, der kan trække flere internationale kunstnere og projekter 
til Norden, siger han. 
 
Sverige var førhen underrepræsenteret i NKR, men det bliver der gjort noget ved nu med optagelsen af 
Malmö Live.   
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Om Nordisk Konserthusråd 
- NKR er en sammenslutning af de største koncert- og kulturhuse i Danmark, Grønland, Færøerne, 

Island, Norge og Sverige.  
- Der er p.t. 16 venues med tilsammen en samlet kapacitet på over 65.000 gæster. 
- NKR virker gennem sit netværk af medlemshusenes direktører. 
- NKR har til formål at varetage og fremme de nordiske koncerthuses fælles interesse inden for det 

faglige, arrangementsmæssige og økonomiske område. Medlemmer er forpligtiget til at 
samarbejde om at fremme kulturlivet i Norden.  

- Sammenslutningen tæller de enkelte nationers største koncert- og kulturhuse, som for de store 
byers vedkommende typisk rummer mere end 1.000 sæder, og som danner ramme for de største 
nationale eller regionale kulturbegivenheder. Husene rummer typisk ét eller flere faste ”resident 
ensembles” eller tilbagevendende større begivenheder som f.eks. nationale/regionale 
symfoniorkestre, festspil, opera/ballet/teater, musicals mv. 

 
Om Malmö Live Konserthus 
Malmö Live Konserthus är mötesplatsen för musik, kultur och nöjesliv i Malmö. Med över 800 konserter 
och arrangemang om året på 7 olika spelplatser finns här något för musikälskare i alla åldrar. Den stora 
konsertsalen hyllas för sin akustik i världsklass och är hemmaarena för Malmö SymfoniOrkester (MSO), med 
ett 90-tal musiker från 17 olika länder. Konserter, utställningar, sing a-long och musikquizer, locals 
unplugged med 040 Live, fria morgonkonserter, jazzklubb, after work, experimentella musikrummet 
Okiinami för barn, och mycket mera – allt ryms på Malmö Live. Konserthuset invigdes i augusti 2015 och 
drivs av Malmö Live Konserthus AB som är ett helägt dotterbolag till Malmö stad.  Läs mer på malmolive.se 

 
 


