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Unge nordjyske symfonikere får i weekenden en sjælden  

mulighed for at spille med Orkester Norden i Musikkens Hus 

 

 

 

 

Når Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester (NUS) holder deres næste stævne bliver det ikke, som det plejer. 
NUS skal nemlig denne gang spille med Orkester Norden, når Aalborg er vært og Musikkens Hus lægger 
lokaler til sidste weekend i januar. Stævnet bliver en blanding af gruppeprøver på Aalborg Kulturskole i 
Nordkraft og fællesprøver i Musikkens Hus.  

Det bliver en stor oplevelse for de unge nordjyske musikere, at få lov til at spille i koncertsalen i Musikkens 
Hus med den fantastiske akustik, der er der. Men ikke mindst bliver det stort at spille sammen med Orkester 
Norden, som består af konservatoriestuderende musikere fra hele Norden og Baltikum.  

Orkester Norden samles i Aalborg for at give koncerter for skolebørn i de efterfølgende dage samme sted, 
og det er prøverne hertil, NUS-musikerne får lov til at være med til. 16 udvalgte NUS-spillere er desuden 
med til skolekoncerterne. I alt er over 100 børn og unge fra Nordjylland tilmeldt stævneweekenden.  



Der er mulighed for at lytte med ved en koncert for StrygerEnsemblet søndag kl 15:30 i Intimsalen 
(Musikkens Hus) og til en åben prøve søndag 31. januar kl 16:00 i koncertsalen. Alle er velkomne, og der er 
fri entre. 

 

Fakta 

 UngdomsSymfoniorkestret dirigeres denne gang af Henrik Vagn Christensen, mens 

StrygerEnsemblet dirigeres af Niels Bjerre. 

 De deltagende musikere overnatter lørdag på Sømandshjemmet. 

 NUS – Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester – henvender sig til alle unge i regionen, som spiller et 

orkesterinstrument, og som har spillet i flere år.  

 Orkester Norden er et symfoniorkester med de største unge talenter fra de nordiske lande og 

Baltikum. Læs mere her: http://www.musikkenshus.dk/om-os/beboere/orkester-norden/  

 De regionale ungdomsorkestre administreres af Kulturskoler i Nordjylland, som er et samråd af alle 

musik- og kulturskoler i Region Nordjylland.  

Læs mere om ungdomsorkestret på www.kulturskolerinordjylland.dk   

 

Kontakt 

For yderligere informationer, før og under stævnet, kontakt Line Møller, afdelingsleder på Aalborg 

Kulturskole: lmol-skole@aalborg.dk / 2520 4143 

 

Program: 

Lørdag den 30. januar 

9.30         Prøve i Nordkraft, niveau 7 
12.00       Frokost 
12.45       Gruppeprøver  
14.15       Pause 
14.30       Prøve  
16.00       Prøve med Ind til Musikken orkesteret 
 

Søndag den 31. januar 

10.00       Prøve 
12.30       Frokost i Nordkraft (begge ensembler) 
14.00       Prøve med Ind til Musikken orkesteret  
15.30       Koncert i Intimsalen med StrygerEnsemblet 
16.00       Åben prøve / koncert for forældre 
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