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Overvældende interesse for hyldestkoncert til 

coronaens frontkæmpere i Musikkens Hus 
Organisationen MusikBeRiget og Musikkens Hus vil hylde coronaens frontkæmpere med en storslået 

hyldestkoncert med optrædener fra prominente kunstnere som Szhirley, Ole Kibsgaard og Martin 

Brygmann.  

Personalet på Aalborg Universitetshospital har det seneste år ydet en ekstraordinær indsats samt givet 

omsorg til patienter og pårørende under corona-pandemien, og det fortjener en storslået musikalsk 

hyldest. Derfor afholder MusikBeriget og Musikkens Hus en ganske særlig hyldestkoncert til frontpersonalet 

på Aalborg Universitetshospital fredag den 20. august. Interessen for den gratis musikalske hyldest har 

været overvældende, og allerede efter få timer var alle pladser til koncerten revet væk.   

- Vi er meget beærede over den overvældende interesse, der har været for hyldestkoncerten. Vi glæder os 

over, at vi med kunsten og musikken får mulighed for at takke Nordjyllands frontpersonale for indsatsen og 

skabe håb og glæde efter en udfordrende periode, siger Andreas Mathew, som er Executive Producer i 

Musikkens Hus. 

Organisationen MusikBeriget arbejder for at skabe livskvalitet og trivsel for børn, unge og deres familier 

under deres indlæggelse på hospitalet. Projektet blev iværksat tilbage i 2009 af violinist Lisbeth Sagen, som 

er klassisk uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg og Hoogeschool voor de Kunsten Utrecht. 

- Musikken kan noget helt særligt, når det kommer til at forløse og opløfte folk, og det er noget vi alle har 

brug for i denne tid. Vi glæder os derfor til at byde velkommen til en hyggelig og uhøjtidelig aften med 

fantastiske solister, der vil guide os igennem aftenen på bedste vis, forklarer Lisbeth Sagen og fortsætter: 

- Jeg har under mine ugentlige besøg på hospitalerne det seneste år oplevet det enorme ansvar og ekstra 

pres, der hviler på personalets skuldre. De fortjener i dén grad at blive set og anerkendt for deres store, 

utrættelige indsats. 

Frontpersonalet på Aalborg Universitetshospital kan se frem til at opleve solisterne Szhirley, Martin 

Brygmann og Ole Kibsgaard, som vil indtage scenen i Koncertsalen i selskab med MusikBerigets Kvartet 

Sagen og en udvidet rytmegruppe.   

Koncerten er muliggjort med støtte fra Spar Nord Fonden, og indbydelser er sendt direkte til udvalgt 

frontpersonale på Aalborg Universitetshospital. 

 

For yderligere information, kontakt venligst: 

• Andreas Mathew, Executive Producer i Musikkens Hus, tlf. dir. 2325 3769 am@musikkenshus.dk   

• Presseservice: Sanne Nørbjerg, Publicity, tlf. dir.: 2343 0044 og sanne@publicity.dk  
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Fakta om MusikBeriget:  

Siden 2009 har MusikBeRiget arbejdet for at skabe livskvalitet og trivsel for børn, unge og deres familier 

under deres indlæggelse på hospitalet. MusikBeRiget bringer musik ind i familiernes ofte strengt regulerede 

hospitalshverdag, hvor adgang til kulturtilbud og -aktiviteter ellers ikke er mulig.  

Kernemålgruppen for MusikBeRiget er indlagte børn og unge. Der er særligt fokus på kronisk og alvorligt 

syge børn, der er indlagt i lang tid eller mange gange i løbet af et behandlingsforløb, børn, der er i isolation, 

og derfor ikke kan forlade deres stue og afdeling, og børn, som har særlige behov eller er særligt belastede, 

hvor personalet vurderer, at et musikalsk besøg kan gøre en forskel. 

 

 

 

 

 


