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Momsforhold

Aalborg Symfoniorkester er momsregistreret for visse aktiviteter
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(tkr.)

2018

2017

2016

2015
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i Aalborg symfoniorkester og Kulturministeriet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Symfoniorkester, for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse
og noter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Aalborg symfoniorkester for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med rammeaftalen for Aalborg Symfoniorkester samt efter Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, kapitel 4 og 6.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler)
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i årsregnskabet - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution
og anvendelse
Vi henviser til side 28 i årsregnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er
udarbejdet med henblik på at hjælpe institutionen til overholdelse af rammeaftalen og de regnskabsmæssige bestemmelser i ovennævnte bekendtgørelse. Som følge heraf kan årsregnskabet være
uegnet til andet formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Aalborg Symfoniorkester har som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne for regnskabsåret 2018 valgt at medtage det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet kapitel, 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten
har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
·

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

·

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.

·

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

·

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig
tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen
ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, kapitel 4 og 6 regler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler
og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
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LEDELSESBERETNING
GENERELT
2018 har været et flot og begivenhedsrigt år for Aalborg Symfoniorkester (ASO) - og det var i 2018, at
Aalborg Symfoniorkester fyldte 75 år.
75-års jubilæum.
Under 2. verdenskrig opstod Aalborg Symfoniorkester, som et lys i en mørk og svær tid. Orkestrets
grundlægger Jens Schrøder havde, sammen med en række andre dybt engagerede mennesker, lagt
et stort og ihærdigt arbejde i at danne et orkester i byen. Ønsket var at skabe et synligt orkester, der
mødte folk, hvor de var – i parker, på stræder og i bybilledet. Orkestret skulle levere musik på det
højeste kunstneriske niveau, leveret med entusiasme og passion til alle borgere. Her var ingen sociale
skel. Det er denne arv, vi med dyb respekt bringer videre. Det er den gylden tråd, vi følger, når vi
præsenterer musik i koncertsale og ude i landet.
ASO ønsker at være et synligt og nærværende orkester, som åbent og inviterende møder publikum i
alle tænkelige sammenhænge.
ASO ønsker at skabe et rum, hvor mennesker mødes på tværs af kulturer og aldre og finder fællesskab i musikken, med kort afstand mellem orkester og publikum.
ASO ønsker med musikken at bryde grænser, udvikle og udforske. Bevæge os ud og tage favntag med
kulturens mangfoldighed og farverigdom.
Aalborg Symfoniorkesters historie minder os om at værdsætte den arv, vi bringer videre, og det er en
glæde, at musikåret 2018 har været fyldt med mange differentierede aktiviteter, en imponerende
række af dirigenter og solister og store musikalske oplevelser til alle nordjyder. ASO afspejler fortsat
de grundlæggende værdier.
Danmarks bedste bestyrelse.
Et stort tillykke skal ikke alene lyde til Aalborg Symfoniorkester, men et specielt tillykke skal også gå
til ASOs bestyrelse. På Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København d. 6. november blev Aalborg Symfoniorkester kåret til Årets Offentlige Bestyrelse 2018. I finalen slog ASOs bestyrelse det
københavnske erhvervsakademi Cphbusiness med 8.000 elever og det nordvestsjællandske forsyningsselskab FORS med 190.000 kunder. Bestyrelsesformand Inge Nesgaard modtog prisen på vegne
af bestyrelsen.
Rundt om musikken.
I det nyskabte koncept Rundt om musikken fortsatte arbejdet i 2018 med værtskabsudvikling i forhold til ASOs publikum. Rundt om musikken har sit eget logo, som figurerer ved alle de aktiviteter,
hvor publikum på en særlig måde har muligheden for at komme tæt på musikken og høre mere om
alle de tanker og idéer, der ligger bag et projekt. Eksempelvis; Rundt om musikken – tæt på koncerten, Rundt om musikken – mød koncertmesteren, Rundt om musikken – mød musikchefen, Rundt om
musikken – en musiker byder velkommen og Rundt om musikken – mød en musiker efter koncerten.
Det største Rundt om musikken arrangement var mød orkestret. Denne koncert var hel speciel og
blev afholdt på gulvet, og ikke på scenen, i Royal Stage i Nordkraft. Publikum kunne her opleve den
symfoniske klang tæt på og omkring sig, da de blev inviteret til at få en plads helt inde i orkestret. Det
var berigende at se, hvordan dialogen mellem musikerne og publikum spontant og livligt opstod.
Michael Schønwandt fungerede både som dirigent og konferencier. Koncerten blev ligeledes dokumenteret via en flot video.
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Visionen med konceptet Rundt om musikken er, at ASO giver publikum oplevelsen af, at de føler sig
velkomne gennem deres kontakt med orkestret. Gæsterne skal føle sig taget imod med varme og
indlevelse, så de får lyst til at komme igen. Denne publikumsinvolvering gennemsyrer konceptet
Rundt om musikken, hvor målsætningen er:
-

at fastholde stampublikum.
at påvirke stampublikummet til at tage godt imod dem, der endnu ikke kender de uskrevne
regler for at gå til klassiske koncerter.
at lære de nye publikummer de uskrevne regler.
at give det nye publikum, der går til koncert med ASO, lyst til at komme igen.
at gøre publikum til loyale ambassadører for orkestret.
at nå ud til andre nye målgrupper.

Formidling.
Via konceptet Rundt om musikken var der i 2018 ekstra fokus på den gode formidling. ASO havde
derfor besøg af workshopholder Henrik Engelbrecht, der tog os igennem de grundlæggende formidlingsteorier og hjalp os med at udvikle vores egen måde at formidle på og ikke mindst bevidstheden
om hvor, hvorfor og hvordan vi formidler bedst.
Forankring i Regionen.
I Aalborg Symfoniorkesters strategi 2018-2021: I samklang med tiden lokalt og regionalt, er beskrevet ASOs regionalstrategi: Aalborg Symfoniorkester – det nordlige Danmarks symfoniorkester.
Aalborg Symfoniorkester tog i 2018 de første skridt til at udfolde denne strategi om at være nærværende og tilgængelig også lokalt i hver de enkelte 11 kommuner i Region Nordjylland. Dette tiltag skal
både ses som en yderligere forankring af orkestreret i de nordjyske kommuner, men også som en del
af en vækstplan, som består i at opsøge publikum i regionen via de regionale tiltag.
I et samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, lokale foreninger, kulturinstitutioner og Aalborg Symfoniorkester har det været nytænkende at skabe begivenheder, som tilpasser sig interessenternes
muligheder og ønsker mere end blot at tilbyde koncerter udelukkende på symfoniorkesterets præmisser. Således har Aalborg Symfoniorkester i et bilateralt samarbejde skabt et mindset, hvor vi spiller ”med” mere end ”for” den enkelte samarbejdspartner.
Et konkret eksempel er, at vi i et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune, Erhvervsskolerne
Aars og ASO skabte et stort arrangement, hvor symfoniorkesteret først var splittet op i mindre grupper og placeret på strategiske steder på erhvervsskolerne. Her kunne publikum gennem guidede
ruter opleve både orkester og skolens spændende værksteder for til sidst at samles til koncert med
hele orkesteret i skolens aula.
Forskellige stede i nærværende årsrapport er alle de kommuner nævnt, som orkestret har haft besøg
af i 2018.
Kontaktråd.
I bestræbelsen på at ASO ønsker et tættere samarbejde med landsdelens kommuner, blev der afholdt en række møde med borgmestre og top embedsmænd fra alle de 11 kommuner i Nordjylland.
Her blev de inviteret ind i organisationen bag Aalborg Symfoniorkester i form af en plads i et nyoprettet kontaktråd. Kontaktrådet består af medlemmer fra øverste ledelsesniveau, politisk og administrativt i kommunen. ASO er meget glad over opbakningen fra kommunerne og borgmestrene, for at de
på denne måde investerer deres tid og engagement i orkestret.
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Kunstnerisk udvikling.
Samtidig med at have givet et bredspektret tilbud til borgerne i Nordjylland, så fortsatte orkestret sin
meget høje ambition på den kunstneriske udvikling. Der har været kompetent styring fra blandt andet første gæstedirigent Michael Schönwandt og anden gæstedirigent Hans Graf og Artist in residence Lawrence Power.
Samarbejde med MH.
Samarbejdet mellem Musikkens Hus (MH) og Aalborg Symfoniorkester efterlader sig også anerkendende ord. At dette samarbejde fungerer godt, har en meget positiv afsmitning på de to organisationer. I nærværende årsrapport vil blandt andet de samarbejdsprojekter, der har været mellem ASO og
MH, blive nærmere beskrevet under afsnittet populærmusik, turné og samarbejde.
Presse.
I 2018 har pressens projektør været imponerende rettet mod ASO. Orkestret har overbevisende været dækket både af tv, radio og den skrevne presse national som lokalt. Der har ligeledes været et
rigtig godt samarbejde både med DR og TV2, hvor ASO igen i 2018 spillede til TV2’s store Juleshow.
Ved årsskiftet kunne seerne også på TV2 synge med på nationalsangen akkompagneret af Aalborg
Symfoniorkester. ASO-samarbejdet med DR om det stort anlagte Dansk Melodi Grand Prix i Gigantium, er beskrevet nærmere under afsnittet Populærmusik, turné og samarbejde.
Det gode samarbejde med DR P2 skal også fremhæves. P2 har i 2018 besøgt ASO mange gange for at
optage torsdagskoncerten og det er orkestret meget stolt af. Ligervis har samarbejdet været forbilledligt med forberedelserne til P2 prisen i 2019 og P2 projektet ”Top 50 anbefaler”.
Kultur på recept/kulturvitaminerne.
I 2018 har Aalborg Symfoniorkester forsat bidraget aktivt til og med hjertet været involveret i projektet ”Kultur på recept”. I projektet, som strækker sig over tre år, skal 10 udvalgte kulturinstitutioners
potentiale som sundhedsfremmer afprøves og dokumenteres. Om året er 100 borgere med enten
stress, angst, depression eller langtidssygemelding visiteret til projektet.
Konkret har Aalborg Symfoniorkester i 2018 haft besøg til 20 prøver af 122 borgere i alt, i ca. 2,5 time
pr. gang. Afslutningsvist er hver deltager tilbudt en fribillet med ledsager til ’den rigtige koncert’, og
stort set alle har takket ’ja’ til dette tilbud.
God ledelse i selvejende kulturinstitutioner.
ASO arbejder på grundlag af principperne om ”God ledelse i selvejende kulturinstitutioner”, der er
implementeret og løbende evalueres.
Ledelsen konstaterer med tilfredshed, at den har levet op til de mål, som er defineret i rammeaftalen
og til strategien og målsætningerne for ASO, der har sit udspring i ASOs vision og mission. Yderligere
hviler denne strategi på temaer, der fremgår af musikloven og de vedtagne kulturpolitiske målsætninger fra Kulturministeriet og Aalborg Kommune.
Lad det være sagt med det samme, der er grund til at være stolte over det forgangne år og over fødselaren Aalborg Symfoniorkester i det hele taget, musikere, administration og bestyrelse.
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STRATEGI OG RESULTATMÅL
Følgende vil jeg, med udgangspunkt i Rammeaftalen for ASO, kommentere de aktiviteter, der har
været i 2018. Aktiviteterne er kategoriseret indenfor tre overordnede opgaver, som er:
1. Koncerter og forestillinger.
2. Formidling til børn og unge.
3. Udvikling af musiklivet.
Ligeledes er resultatmålene til hver opgave også anført.

Add. 1 Koncerter og forestillinger
Resultatmål
- Gøre publikum i alle aldre interesserede i musik.
- Publikum og borgere i hele regionen oplever et nærværende ASO.
- ASO er aktiv og i samspil med sine omgivelser.
Følgende ydelser har fundet sted for at opnå resultatmålene:
ASO har i 2018 leveret koncertoplevelser for en lang række publikumsgrupper. ASO har den klare
ambition at nå bredt ud – geografisk og musikalsk. Koncerterne har i året 2018 spændt fra klassiske
koncerter, underholdningskoncerter med populærmusik, opera- og kammermusik, samt koncerter
målrettet børn og børnefamilier. Vi har opfyldt vores målsætning om at levere musik for enhver smag
– og altid med høj kvalitet.
Det har været centralt at arbejde med publikumsinddragelse via konceptet Rundt om musikken. Ligeledes har det være et omdrejningspunkt at sammentænke ASO’s planlægningsudvalg, således at sæsonen blev attraktiv og afvekslende for publikum. Målet har været, at alle nordjyder oplever, at ASO
har et tilbud, der er relevant for dem. Samarbejdet mellem de forskellige planlægningsudvalg har
også haft til formål at sikre en bredde i repertoiret, for dermed at skabe legitimitet blandt borgerne
og samtidig øge orkestrets egen indtjening.
Populærmusik, turné og samarbejde.
Under titlen englesang og messingklang fik publikum et julemusikalsk pusterum med dejlige velkendte juletoner. ASO´s messingblæsere, harpe og slagtøj inviterede sammen med Kiki Brandt, Nordjysk
pigekor, Klarup Pigekor, konferencier Søren Dahl og dirigent Morten Schuldt Jensen ind til en smuk
og stemningsmættet julekoncert.
Nytårskoncerten 2018 var en stor succes. Søren Pilmark, som fungerede både som konferencier og
sanger, præsenterede sopranen Berit Barfred Jensen og Aalborg Symfoniorkester i en sprudlende
koncert med en perlerække af fransk musik: Bizet, Offenbach og ikke mindst de smukkeste franske
sange af Canteloube. Ligeledes blev publikum diverteret med skønne duetter fra bl.a. My Fair Lady
og vores egen Forelsket i København. Koncerten blev dirigeret af David Riddell.
Ved koncerten d.7.1. i Musikkens Hus blev orkestrets traditionsrige nytårskur afholdt, hvor bl.a.
sponsorer, bestyrelse, politikere og kulturpersonligheder kunne ønske godt nytår til hinanden.
Udover koncerter i Aalborg var nytårskoncerterne på turné til Støvring, Hobro og Farsø.
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Yderligere har ASO turneret med Den Jyske Operas (DJO) forestilling La Traviata. Instruktøren var den
tyske Lothar Krause, som sammen med dirigent Tecwyn Evans bragte det smukke og intense drama
til live på scenen.
Udover Aalborg gæstede La Traviata også Randers. ASO og DJO var også på turné med Operaen Carmen, som blev opført i Aalborg, Randers, Skive og Herning under ledelse af Jérôme Pillement.
Under operaproduktionen var det en fornøjelse, at ASO igen kunne være vært for en ung musikerpraktikant.
I turnésamarbejdet med Det Kongelige Teater, var teatret i 2018 på turné med skuespillet. Derfor var
ASO, af naturlige årsager, ikke med på denne turné. Det skal dog nævnes på dette sted, at i 2019 får
ASO atter en gang fornøjelse som ”Det Kgl. Kapel i Jylland”, ved at være på turné med Den Kongelige
Ballets forestilling Giselle.
Smukke arier, flotte og festlige korstykker, inderlig og medrivende julemusik. Dette betegner Bachs
Juleoratorium, som ASO opførte med dirigent Andreas Spering. Udover Musikkens Hus blev koncerten også opført i Hirtshals kirke og Thisted kirke. Thisted Drenge-Mandskor løftede koropgaven. I
forbindelse med denne koncert, havde koret og orkester en flot pressedækning.
Orkestret var traditionen tro også i Rebild for at spille til den stort anlagte friluftskoncert Opera i
Rebild med dirigenten Giordano Bellincampi. Det var 17. gang arrangementet løb af stablen og denne
gang med overskriften Skæbnesvanger Kærlighed. Den folkekære Preben Kristensen medvirkede som
konferencier og solisterne var Francine Vis, David Danholt og Johan Reuter. Det er en glæde, at ASO,
sammen med Den Jyske Opera og Opera i Rebild, hvert år er primus motor i at arrangere denne koncert. Koncerten var også den festlige afslutning på Aalborg Operafestival, som ASO ligeledes er en
vigtig del af.
Som beskrevet under Generelt, så skaber disse turnéer samlet set en øget forankring i regionen og
forstærker samarbejdet med spillestederne og kirkerne. Yderligere er de en væsentlig metode til at
møde det publikum ude i regionen, som ikke kommer til Aalborg for at opleve en koncert. Det skal
her fremhæves, at i 2019 vil orkestret fortsætte med at udfolde strategien for det regionale samarbejde.
Igen i 2018 bød ASO indenfor til en festlig promenadekoncert i klassisk Last Night of the Proms – stil.
En populær tradition, der med pomp og pragt afslutter sommerkoncerterne og lægger op til den nye
sæson. Denne koncerttype udmærker sig ved, at mange nye publikummer her oplever orkestret for
første gang. Ved promenadekoncerten hørte vi sopranen Berit Barfred som solist. Hvert år overrækkes Aalborg Operapris til en ung talentfuld operasanger. I 2018 fandt prisoverrækkelsen sted ved
denne promenadekoncert og prisen gik netop til Berit Barfred. Ved koncerten hørte vi også vinderen
af Det Jyske Musikkonservatoriums solistkonkurrence, pianisten Anne Sofie Sloth Nilausen. Den britiske dirigent Nick Davies var på festlig og kompetent måde med til at skabe en uforglemmelig fest.
75 år jubilæumskoncert II.
Titlen 75 år - 75 minutter - 75 kroner dannede rammen om ASO’s jubilæumskoncert II. Ideen omkring
fejringen af ASO’s 75-års fødselsdag var, at den skulle stå på to ben. En koncert med et klassisk program og en koncert med et bredt folkeligt repertoire. I sidstnævnte koncert sang Maria Lucia nogle af
sine yndlingssange. Johannes Langkilde var konferencier og gav også smagsprøver på sit musikalske
talent. Et veloplagt Aalborg Symfoniorkester spillede bl.a. kendt filmmusik under ledelse af dirigent
Henrik Vagn Christensen.
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Video Games in Symphony.
Over hele verden hitter denne nye type koncerter og nu kom Aalborg også med, da Aalborg Symfoniorkester, som en del af den store spil- og gamingfestival STARCADE, gav en koncert med spilverdenens utrolige lydside i Video Games in Symphony.
Koncerten blev præsenteret af Jacob Ege Hinchely og Elias Eliot fra Han Duo, et af Danmarks mest
kendte podcasts på området, der ofte betegnes som en 2. generations udgave af Troldspejlet.
Samarbejde.
Aalborg Symfoniorkester har en strategi for at indgå partnerskaber, for at præsentere publikum for
koncerter, orkestret ikke kan producere alene.
I 2018 indgik Aarhus Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester netop i et sådant partnerskab. Vi
forenede kræfterne for at kunne opføre et af den klassiske musiks allerstørste udstyrsstykker: Arnold
Schönbergs kompromisløse Gurre-Lieder. Faktisk er Gurre-Lieder så stort, at vi både i Aarhus og Aalborg måtte udbygge scenen for overhovedet at få plads til alle de medvirkende. P2 anerkendte præstationen ved at sende koncerten i ”torsdagskoncerten” og give den flot omtale. Dirigenten var Marc
Soustrot.
Et lignede partnerskab indgik ASO med Randers Kammerorkester og Den Jyske Opera. I et brag af en
koncert opførte vi det ypperligste inden for dansk nationalromantik: Gades Elverskud. Ligeledes kunne publikum nyde Holsts storslåede orkestersuite: Planeterne. Dirigenten var Tobias Ringborg.
Prøverne blev overværet af elever fra Skolegade Skole i Brønderslev og af deltagere i projektet Kulturvitaminerne.
Desuden benyttede vi denne produktion til at afprøve et ny tiltag. Dørene fra koncertsalen til foyeren
blev åbnet, så publikum kunne høre livemusik til deres billetkøb.
Vendsyssel Teater havde i efteråret 2018 premiere på sin største opsætning til dato – Det tabte land,
som var en musikdramatisk forestilling om den nordjyske maler Poul Anker Bechs liv og billeder. I
samarbejde med Vendsyssel Teater og Musikkens Hus indspillede ASO den nykomponerede musik af
Nicklas Schmidt. Musikken blev ikke alene brugt under forestillingen på teatret, men blev også sat i
scene i en kunstkoncert, hvor den blev opført i koncertsalen, mens udvalgte billeder af Poul Anker
Bech blev vist på storskærm. Koncertens konferencier var Anders Lund Madsen og dirigenten var
Henrik Vagn Christensen. Det var ligeledes Vagn Christensen, som var dirigent og sikker styrmand på
indspilningen.
Prøverne blev overværet af deltagere i projektet kulturvitaminer.
Gymnasiesamarbejde.
Carl Orffs kraftfulde musik Carmina Burana blev levendegjort i et samarbejde mellem ASO, Filharmonisk kor og udvalgte gymnasiekor. Dirigenten var Dalia Stasevska og de tre dygtige solister var, Frederikke Kampmann, sopran, Jens Christian Tvilum, tenor og Aleksander Nohr, bas. Opførelsen kan
kort beskrives som fantastisk og en stor oplevelse for alle involverede.
Samarbejdskoncerterne med Musikkens Hus har været en succes. Disse samarbejdskoncerter har
blandt andet tiltalt et nyt ungdommeligt publikumssegment specielt i form af Musikkens Miks. Det
bedste fra den rytmiske og klassiske musik mødtes i et nyt koncertkoncept, hvor der blev produceret
nye numre i samarbejdet mellem ASO og de ”rytmiske” artister. I 2018 havde vi i denne forbindelse
besøg af Steen Jørgensen, Stine Bramsen og IAMJJ under ledelse af dirigent Hans Ek.
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Andre markante samarbejdsprojekter skal også fremhæves, såsom Sankt Hans koncerten, en stemningsfuld hyldest til midsommeren med musikalske indslag af Maria Lucia, Klarup Pigekor og Nordjysk Pigekor. Fredrik Burstedt var dirigent og konferencieren var Monopolet-kaptajn Mads Steffensen. Efter koncerten var der båltale med Steffensen på Musikkens Plads med udsigt til sankthansbål
på fjorden, hvor ASO’s messingblæsere spillede til fornem fællessang med de mange fremmødte.
TV2 inviterede for fjerde år i træk indenfor i Musikkens Hus til en underholdende tv-transmitteret
julefest med en perlerække af de bedste solister akkompagneret af ASO. Showet blev præsenteret af
de folkekære TV2-værter Louise Wolff og Mikkel Kryger. Værterne ledte publikum og tv-seere gennem en aften med medrivende musikalske indslag leveret af: HUSH, Stine Bramsen, Patrick Dorgan,
Claus Hempler, Aalborg Vocals, Hjalmar, Søren Sko og Tina Dickow. Tv-koncerten blev dirigeret af
Henrik Svenning.
ASO og Musikkens Hus har også samarbejdet i produktioner med internationale sangsolister. Specielt
skal nævnes koncerten med verdenstenoren Joseph Calleja og dirigenten Ramòn Tebar. Calleja er en
af verdens mest eftertragtede tenorer og det blev i sandhed også en uforglemmelig aften.
DR P2 var naturligvis tilstede for at optage koncerten.
Et andet samarbejdsprojekt var Galaksens Flotteste Filmmusik. Jacob Stegelmann fra Troldspejlet tog
publikum ud til de fjerneste galakser, da ASO og MH leverede et brag af en rumrejse med musikken
fra blandt andet Star Wars og E.T. Det var virkelig en symfonisk rejse af dimensioner, da lyden fra
verdens mest ikoniske science fiction-film fyldte koncertsalen. Dirigenten var Charles Hazlewood.
Tværkulturelle samarbejder og koncerter i nordjyske kommuner.
Som en del af aktiviteterne for at nå resultatmålene, er det ASO’s ambition at indgå i tværkulturelle
samarbejder. ASO er således bevidst om sin rolle som stor kulturintuition og dermed også om at
komme udenfor koncertsalens mure for at spille koncerter på andre arenaer og i de 11 nordjyske
kommuner. Dette har ASO i høj grad gjort i 2018. Eksempelvis med:
ASO’s messinggruppe som var på turné og spillede for et talstærkt publikum på forskellige steder
som:
Virksomheden Cubic i Brønderslev.
Hos Hjemmesygeplejersker PÅ TOPPEN AF AALBORG. Denne koncert var vundet via en konkurrence
på p4 Nordjylland.
På Hvilsom Friskole. Denne koncert var ligeledes vundet via en konkurrence på p4 Nordjylland.
Hos Expo-net i Hjørring.
Hos Spar Nord i Aalborg.
Og på Salling Roof Top, som ASO var med til at indvie.
Dansk Melodi Grand Prix i Gigantium, Aalborg.
På baggrund af ASO´s succes ved Dansk Melodi Grand Prix 2016 henvendte DR sig igen med ønske
om, at ASO skulle medvirke på landsdækkende tv - og denne gang med et stort anlagt åbningsnummer for hele showet. Samarbejdet med DR er opbygget og udviklet over nu mange produktioner, og
der er skabt en gensidig forståelse og tryghed, som bunder i ASO´s fleksibilitet, tilpasningsevne og
evne til at levere varen, når det gælder.
Koncert for Aalborg Kommunes frivillige.
I samarbejde med Aalborg Kommune og ”De Frivilliges Hus” afholdtes en promenadekoncert i en
fyldt koncertsal i Musikkens Hus. Målet med koncerten var at hylde de mange frivillige og medvirke i
processen med at rekruttere nye.
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Tour de Tango.
En regional turné med det italienske superfænomen: Bandoneonspilleren, Mario Stefano Pietrodarchi. I et samarbejde mellem kommuner, spillesteder, lokale tangoforeninger og Aalborg Symfoniorkester blev her skabt en unik oplevelse, hvor publikum efter en helt forrygende koncertoplevelse, selv
kunne prøve de inciterende tangotrin under kyndig vejledning af trænede tangodansere.
Samarbejdspartnere var: Vendsyssel Teater, Hjørring Kommune, Kulturmødet Mors, Kulturstationen
Skørping, Rebild Kommune, Tango Aalborg, Tango Malevaje, Thisted Tangoforening, Tango Skørping.
Kulturmøde Mors 2018.
Efter ønske fra Kulturmødet på Mors indgik ASO et samarbejde med Kulturmøde, hvor de blev en del
af ”Tour de Tango”. Efter en helt speciel koncert i Morsø Kirke blev der danset tango på torvet foran
kirken til langt ud på aftenen.
På Kulturmødet deltog musikchefen også i et debatforum ledet af kulturministeren.
Grønlandske Dage.
I et samarbejde med Aalborg Kommune arrangerede ASO en koncert i 2017 i forbindelse med de
Grønlandske Dage i Aalborg. Koncertens tema var naturligvis grønlandsk, hvor blandt andet Randi
Laubek og Josef Josefsen medvirkede. Koncerten var så stor en succes, at vi i 2018 begyndte på en
forberedelse af en eventuel turné til Grønland. Meget afhænger naturligvis af økonomien.
Aalborg Operafestival 2018.
I et samarbejde med Aalborg Operafestival åbnede ASO festivalen med en perlerække af smukke
uddrag fra en række operaer med de to solister Cornelia Beskow og Magnus Vigilius. Vi fik på den
måde et glædeligt gensyn med de to solister fra Aalborg Symfoniorkesters internationale sangkonkurrence, The Lauritz Melchoir International Singing Competition. Beskow vandt konkurrencen i 2017
og Vigilius blev nr. to i 2014.
Biffen Nordkraft.
Udover at musikchefen sidder i Biffens bestyrelse, havde orkestret også et tværkulturelt samarbejde
med Biffen, da Biffen viste filmen PSYCHO. Det skete i forbindelse med ASO’s temakoncert filmstemninger, hvor orkestret spillede eksempler fra filmhistorien.
Kulturskolesamarbejde.
Som nærmere beskrevet under afsnittet Børn og unge havde ASO i 2018 igen et godt år i forhold til
samarbejdet med kulturskolerne. Det drejer sig både om samarbejdet omkring orkesterpraktik, afholdelse af talentkonkurrence og deltagelse i en master class med orkestrets musikere. Ligeledes
planlægges og afvikles familiejulekoncerten i samarbejde med Aalborg Kulturskole.
Under afsnittet Børn og unge kan det ligeledes læses, hvordan ASO har haft mange pædagogiske
samarbejder en række forskellige partner.
CD-indspilning og indspilninger.
I samarbejde med komponisten Søren Elbæk fortsatte ASO sin indspilningsrække af to CD’er med
solister fra orkesteret. Denne gang var det indspilningen af Elbæks Kvintet Concerto. Med denne
sidste indspilning er projektet nu færdiggjort. Det er en fornøjelse, at projektet allerede på nuværende tidspunkt har været omtalt en del gange i radioen.
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Som tidligere nævnt, har ASO lavet flere indspilninger med samarbejdspartnere. Dette gælder for
2018: Indspilning af titelmelodi og musikchefens medvirken i en præsentationsvideo for det nye Kornets Hus, Jan Sørensen havde komponeret en episk version for fuldt symfoniorkester. Indspilning og
medvirken i Dansk Melodi Grand Prix 2018 og indspilning til den musikdramatisk forestilling Det tabte land.
Kongresser og erhvervsarrangementer i Musikkens Hus.
ASO spiller velvilligt til kongresser, blandt andet som en velkomst på byens vegne. 2018 var ingen
undtagelse.
Som en del af ASO’s kommercielle udvikling skal det her i beretningen nævnes, at ASO er meget opmærksom på dette felt. Blandt andet i sammenhænge, som har et kommercielt indtjeningsformål,
hvor orkestret spiller til private arrangementer mod honorarer.
I samarbejde med Musikkens Hus er ASO i stand til at levere musik, som er designet til den konkrete
begivenhed. Også her er tilpasningsevne og leveringssikkerhed essentielle faktorer, som til sidst giver
tilfredse kunder og lyttere.
Værtskab via overværelse af prøver.
I nærværende årsrapport er der beskrevet eksempler på større og mindre grupper, som har været
inde for at overvære en eller flere prøver med ASO. Dette viser, hvorledes ASO samarbejder med
mange intuitioner, så forskellige grupperinger kan opleve en professionel prøvesituation og samtidig
få en velkomst og introduktion til ASO - og i mange tilfælde få et foredrag og samtale om musikken
som spilles, få udleveret en sæsonbrochure og få et godt tilbud til at opleve en koncert med orkestret. Dette tilbud har blandt andet omfattet Klub Nordjyske, Kulturskolen og en række musik- og
uddannelsesinstitutioner. Blandt andet har ASO haft besøg af elever fra UCN, Den Rytmiske, EUC
Nord, Jammerbugt og Tranum Asylcenter, Hirtshals kirkes voksenkor, deltagere i projektet Aktiv med
demens og regionsdirektører. Vi har ligeledes haft to erhvervspraktikanter inde, der fik lov at snuse
til, hvad det vil sige at være professionel musiker. Vi investerer i disse besøg som en del af orkestrets
”værtsskabsstrategi”, som åbner for lukkede døre og skal være med til at sikre en større publikumstilvækst.
Formidling.
Derudover arbejder musikchefen flittigt med at bringe ASO ud til et nyt publikum blandt andet via
foredrag, erhvervsarrangementer med musikere, indlæg og som fast klummeskribent i Nordjyske.
Flotte og memorable klassiske koncerter.
2018 blev også et år, hvor ASO opførte en lang række memorable klassiske koncerter med internationale dirigenter og solister.
Som beskrevet under Generelt blev ASO 75-års jubilæum fejret med pomp og pragt.
1. gæstedirigent Michael Schønwandt dirigerede den klassiske jubilæumskoncerten i et flot program,
hvor hovedværket var Beethovens Symfoni nr. 9. Publikum oplevede et imponerende kor, bestående
af bl.a. sangere fra Det Kongelige Teaters Operakor og internationale solister. Koncerten blev optaget
af P2.
Michael Schønwandt dirigerede også åbningskoncerten for sæsonen 18/19 i et rent fransk festfyrværkeri. Solisten var orkestrets egen solocellist Francisco Vila, som excellerede i Saint-Saëns Cellokoncert nr. 1. Koncerten bød også på et af de mest brillante orkesterværker nogensinde, Berlioz
Symphonie fantastique.
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Schønwandt var igen af finde på podiet i et program bestående af hele Mahlers sangcyklus Des Knaben Wunderhorn fortolket af to af Danmarks førende internationale sangere, Henriette BondeHansen og Morten Frank Larsen. I koncertens anden del forenede sangerne sig med orkestret for at
vise alle livets sider i Carl Nielsens kraftfulde 3. symfoni. DR P2 optog og sendte koncerten live.
ASOs 2. gæstedirigent Hans Graf dirigerede et program med titlen: Amerika finder sin stemme. Programmet bestod af Ives, Copland og Dvoráks Symfoni nr. 9 Fra den nye verden. Det var en glæde at
opleve orkestrets 1. soloklarinettist Leah Aksnes som solist i Coplands klarinetkoncert.
Publikum oplevede også Graf i et program med titlen: Sydeuropæiske stemninger. Her var solisten
igen fra egne rækker, idet orkestrets 1. solo for anden violin Alexandr Dzyubinsky spillede to fyrige
værker: Den spanske komponist Sarasates Zigeunerweisen og Paganinis La Campanella. Koncerten
sluttede med Mendelssohns 4. symfoni – en række smukke klangbilleder inspireret af et solbeskinnet
Italien.
ASO har også udviklet en frugtbar relation til Francois Leleux, som resulterede i to flotte koncerter. I
et musikalsk eventyr hørte vi, i den første koncert, den franske pianist Francois-Frédéric Guys virtuositet i Beethovens 5. klaverkoncert Kejserkoncerten. Leleux dirigerede og sluttede koncerten af med
Rimskij-Korsakovs Sheherazade. I den anden koncert var programmet sammensat efter, at 2018 var
100-året for to store komponister: 100-året for Bernsteins fødsel og 100-året for Debussys død. Derfor spillede Leleux som solist i Debussys Rapsodi for engelskhorn og dirigerede Bernsteins Symfoniske
danse fra West Side Story.
Den fantastiske musiker Lawrence Power blev tilknyttet ASO som artist in resident. Det betyder, at
orkestret får et langt tættere forhold til Power. På den måde er rammerne sat for store kunstneriske
oplevelser. Vi bød Power velkommen i en koncert, hvor han viste sit internationale format på formen
vis i Rózas virtuose og intense bratschkoncert.
Koncerten blev sendt live på DRP2.
Årets påskekoncert blev både stemningsfuldt og dramatisk, da Haydns Symfoni nr. 44 Sørgesymfonien indledte koncerten, efterfuldt af Mozarts Requiem med en stjernebesætning af solister. Aalborg
Symfoniorkesters koncertkor var Coro Misto. På podiet var dirigent Gottfried von der Goltz.
Rafael Payare vandt Malko-konkurrencen i 2012 og er nu i verdenselite blandt dirigenter. Hos ASO
dirigerede Payare i 2018 Mahlers Rückert-Lieder med verdenssporanen Dorothea Röschmann og
Bruckners majestætiske 2. symfoni. Koncerten blev optaget til udsendelse på DR P2.
Ligeledes skulle vi have haft æren af endnu et besøg af Payare, men han blev desværre syg og måtte
melde forfald. Som erstatning mødte vi istedet Mateusz Moleda, som sammen med klaversolisten
Lise de la Salle fortolkede Rachmaninovs bevægende anden klaverkoncert og Schumanns den Rhinske.
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I det hele taget var 2018 et overflødighedshorn af eminente dirigenter og solister. I tilfældig rækkefølge skal specielt nævnes: Cellisten Gary Hoffman med dirigenten Tobias Ringborg, solohornist i
Berlinerfilharmonikerne Stefan Dohr med dirigenten Eivind Aadland, den russiske klavervirtuos
Elisaveta Blumina i samspil med orkestrets egen solotrompetist Rasmus Eskesen og dirigent ThomaSanderlin – også denne koncert blev optaget af DR P2 - og den fantastiske sopran Ann-Helen Moen
som sang Strauss Vier letzte Lieder med dirigenten Ingar Bergby.
Sluttelig skal fremhæves koncerten med orkestrets egen fagottist Sennen Costa i Webers fagotkoncert med dirigent Kazuyoshi Akiyama og koncerterne med dirigenterne Chstian Mandeal i en senromantisk Strauss-aften og Carlo Rizzi som, sammen med orkestrets alt. koncertmester Vesselin Demirev, spillede henholdsvis Sjostakovitj: Violinkoncert nr. 1 og Symfoni nr. 5.
Pro Musicas kammermusikserie bød på flot kammermusik med en bred variation, som blev afviklet i
Musikkens Hus intimsal og på Øvre foyer.

Add. 2 Børn og unge
Resultatmål
- Styrke den almene viden om klassisk musik hos børn og deres forældre samt unge i regionen.
- Styrke den musikalske fødekæde fra amatør til professionel og dermed skabe et klassisk musikmiljø i Aalborg og regionen.
Følgende ydelser har fundet sted for at opnå resultatmålene:

Skolekoncerter.
I 2018 afholdt ASO gruppe- og skolekoncerter ude på skolerne for institutioner i hele Region Nordjylland. Ligeledes havde børnehaver og 1. – 3. klasse fornøjelsen af at opleve The Magic Circle Mime
Company med deres forestilling ’The Listener’ med det fulde orkester inde i koncertsalen. Det var
første gang, ASO arbejde sammen med de amerikanske mimere, og det var en stor succes. Ikke mindre end 4622 børn tog imod tilbuddet, der også var ledsaget af specielt udviklet undervisningsmateriale designet til børnene og lærerne. Koncerten blev gentaget som familiekoncert og blev taget rigtig
godt imod af publikum.
4. – 6. klasse blev i 2018 udsat for en (u)hyggelig halloweenkoncert, som ASO selv udviklede fra bunden. Hornist Lauren Robinson var i denne sammenhæng overflyttet fra sin vante plads i orkestret og
helt frem på scenen som konferencier. Ledsaget af store klassiske værker som Sabeldans og Bach’s
Toccata tog hun på fornemste vis børnene med på en guidet halloweentur i bedste amerikanerstil.
Også til denne koncert var der produceret undervisningsmateriale til børn og lærere, som var rundsendt til skolerne. 2693 elever deltog i koncerterne, som havde grundigt forberedt sig inden koncerten via undervisningsmaterialet. Halloweenkoncerten blev gentaget som familiekoncert og her var
den ligeledes en enorm succes.
Som en del af strategien for den udvidede publikumsoplevelse, havde vi arrangeret gratis ansigtsmaling i foyeren for alle børnene inden koncerten.
Gruppekoncerter.
Forud for skolekoncerterne i hhv. maj 18 (1. – 3. klasse) og oktober 18 (4. – 6. klasse) var, som tidligere beskrevet, mindre grupper af orkestrets musikere på besøg ude på skolerne. Her introducerede de
sig selv, orkestret og deres instrumenter. Det er et værdifuldt møde med lærere og elever på deres
hjemmebane, hvor der er mulighed for større dialog end ved de store koncerter. I alt fik 3461 børn
besøg af én eller flere musikere fra orkestret.
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Kulturskolesamarbejde.
2018 blev igen et godt år i forhold til samarbejdet med kulturskolerne. Vi fortsatte samarbejdet omkring orkesterpraktik, hvor elever fra Aalborg Kulturskole spillede med i orkestret i begge skolekoncertforløb og dermed fik et godt indblik i, hvad det vil sige at være orkestermusiker. Som noget nyt
afholdt vi en talentkonkurrence for kulturskoleelever i hele Region Nordjylland. Vinderne fik lov til at
være solister med orkestret ved Halloweenkoncerten, og det var en stor succes. Ydermere fik alle
deltagere i konkurrencen en Masterclass med orkestrets musikere.
ASO’s årlige Familiejulekoncert indeholdt traditionen tro mere end 300 elever fra Aalborg Kommunes
skolekor. Både børn og voksne fik sikret julestemningen ved koncerten, der i år var en ønskekoncert,
hvor både julemanden og korene selv fik lov at ønske numrene, der blev spillet. Annette Heick sørgede som solist og konferencier for, at koncerten blev præsenteret for publikum.
Koncerten planlægges og afvikles i samarbejde med Aalborg Kulturskole.
I 2018 blev der startet endnu et frugtbart samarbejde, idet ASO’s pædagogiske medarbejder har fået
mulighed for at deltage i kulturskolens møder med kontaktlærerne fra skolerne. Vi har hidtil ikke haft
mulighed for at tale direkte med lærerne, så det er meget værdifuldt.
Pædagogiske samarbejder.
I løbet af 2018 har ASO’s pædagogiske medarbejder videreuddannet sig med et modul af diplomuddannelsen ’Kunst og Kulturformidling for børn og unge’, for hele tiden at videreudvikle vores pædagogiske arbejde.

Herudover har vi deltaget i DEEO’s B&U-seminar, Nordic Outreach Meeting og flere andre relevante
formidlingssammenhænge. Til daglig sidder vi med i UMMK’s projektgruppe (under den nordjyske
kulturaftale), Børnekulturelt Netværk (Aalborg Kommune) samt bestyrelsen i det nystartede Goldschmidt Akademi Aalborg.
Samarbejde med musikkonservatoriet.
Musikere fra orkestret sad med i juryen ved konservatoriets solistkonkurrence og valgte, som tidligere beskrevet, pianisten Anne Sofie Sloth Nilausen, der brillerede som solist ved den festlige promenadekoncert.
Ligeledes er vi i løbende dialog med Det Jyske Musikkonservatorium i forhold til nye samarbejder,
samt evaluering af dem vi allerede har eksempelvis praktikordningen og samarbejder, hvor studerende spiller med i orkestret til udvalgte produktioner.
I et samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium havde dirigentstuderende Roberto
Bautista sin debutkoncert med ASO, hvor solisten var Katerina Anagnostidou på marimba. Lærerkræfterne bestod blandet andet af Giordano Bellincampi.
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Pædagogiske arbejde i Region Nordjylland.
Et led i ASO’s regionalstrategi: Aalborg Symfoniorkester – det nordlige Danmarks symfoniorkester.
ASO’s pædagogiske fyrtårnsprojekt Boom – det’ rør så dagens lys i 2018. Projektet løber henover
sæson 2018/2019, og her skal vi, med støtte fra A. P. Møller fonden og Spar Nord Fonden, lave workshops for samtlige 5. klasser i Region Nordjyllands folkeskoler uden for Aalborg Kommune. Vi har
afholdt de første 35 workshops i efteråret 2018 og er blevet taget rigtig godt imod på skolerne, hvor
vi udover workshoppen også kommer med nyt interaktivt undervisningsmateriale, der er frit tilgængeligt for alle skolerne via www.boomalong.dk .
Udover fyrtårnsprojekt Boom – det’ rør og de afholdte gruppe- og skolekoncerter og talentkonkurrencen for kulturskoleelever i hele Region Nordjylland havde ASO følgende pædagogiske tiltag i regionen.
Hjørring kommune.
En strygekvartet akkompagnerede Muldbjergskolens kor ved deres 75 års jubilæumskoncert, og det
gik godt i tråd med, at ASO også fyldte 75 år i 2018. Festligheden løb af stablen i Hjørring Gymnasiums festsal.
Brønderslev Kommune.
Vi har i 2018 haft et godt samarbejde med Skolegade Skoles Orkestermesterklasse i forbindelse med
det ambitiøse projekt OrkesterMester. Projektet er en plan for at give et nationalt løft til skoleorkestre.
De har to gange besøgt ASO, hvor de er blevet introduceret til både Musikkens Hus, orkestret og
musikken, der blev spillet.
Vesthimmerlands Kommune.
ASO har haft besøg af en musikklasse fra Vesthimmerlands Gymnasium, der blev introduceret til Musikkens Hus, orkestret og musikken.
Ligeledes har musikchefen og musikere fra ASO afholdt et musikalsk foredrag om ledelse for ledergruppen i kommunen.
Mariagerfjord Kommune.
ASO har holdt et symfonisk oplæg for Mariagerfjord Kommunes kulturkoordinatorer, hvor vi sammen
talte om, hvordan vi optimerer samarbejdet mellem skoler og symfoniorkester i netop deres kommune.
Morsø Kommune.
ASO var værter, da hele Ørding Friskole var på kulturel udflugt i Aalborg. Her fik de deres helt egen
solokoncert med én af orkestrets musikere samt en introduktion til Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester.
Frederikshavn kommune.
ASO har været vært for Frederikshavn Musikskole ved et besøg hos orkestret.
Horngruppen spillede ligeledes en koncert i Frederikshavn kommune.
Vi er også blevet studieorkester for elever fra Klejtrup Musikefterskole, og det var en fornøjelse igen i
2018 at byde elever herfra velkommen og give dem mulighed for at undersøge orkestret indefra.
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Add.3 Udvikling af musiklivet
Resultatmål
- Udvikling af nye koncertformer.
- Katalysator for national og international opmærksomhed til regionen og Aalborg.
Det er ASO’s klare strategi at indgå i forskellige samarbejder, herunder også samarbejder med andre
kulturintuitioner, hvor den klassiske koncertform naturligt bliver udfordret. Som beskrevet under
Generelt - forankring i regionen så har samarbejdet mellem ASO og kommune, erhvervsliv, lokale
foreninger og kulturinstitutioner kun kunnet lykkedes, når vi med nytænkning har skabt begivenheder, som tilpasser sig interessenternes muligheder og ønsker mere end blot at tilbyde koncerter udelukkende på symfoniorkesterets præmisser. Således har Aalborg Symfoniorkester i et bilateralt samarbejde skabt et mindset, hvor vi spiller ”med” mere end ”for” den enkelte samarbejdspartner.
The Lauritz Melchior International Singing Competition 2020.
Forberedelserne er i fuld gang til at verdens største konkurrence for Wagnersangere, The Lauritz
Melchior International Singing Competition (LMISC), for fjerde gang skal afholdes i 2020.
LMISC eksponeres i hele verden og er på nuværende tidspunkt en kendt sangkonkurrence i verden.
Derfor kan det med rette siges, at LMISC klart bidrager positivt med at sætte Aalborg Symfoniorkester, Musikkens Hus, Aalborg by og Region Nordjylland på det musikalske verdenskort. Se i øvrigt
lmisc.dk

PR/MARKEDSFØRING 2018
2018 sæsonen åbnede med forsalg til totalabonnenter og herefter løssalg i maj 2018. Det var en fornøjelse at tilbyde kaffe og få en snak med mange af ASO’s trofaste publikummer.
Året har været præget af mange koncerter og arrangementer i og uden for huset. Symfoniske koncerter, opera, samarbejdskoncerter, turné, skolekoncerter, musikindspilning og meget mere. Det har
været marketingafdelings mål at give vores gæster gode oplevelser via vores arrangementer i huset
og vi er opmærksomme på vigtigheden af nye gæster - uden at miste kontakten til vores trofaste
kernepublikum.
For konstant at være opdateret på ASO publikumssegmenter har marketing gennem året udleveret
spørgeskemaer ift. hvor ofte publikum går til koncerter, hvor de har fundet oplysninger om koncerter
m.m. Marketing har ligeledes interviewet publikum til udvalgte koncerter.
Vi oplever, at Aalborg Symfoniorkesters eksisterende og nye publikummer befinder sig godt i huset
og til vores koncerter, men vi skal til stadighed udvikle os og være klar i vores markedsføring, så der
er en rød tråd, der signalerer nærhed, kvalitet og magi.
Rundt om Musikken.
I 2018 fortsatte vi med det at have fokus på at møde publikum – f.eks. byder en musiker velkommen,
inden koncerten går i gang. Dette møde med publikum har vi udviklet ved at producere små film om
musikken, musikerne, komponisten, backstagefortællinger, publikums oplevelse osv. På denne måde
får man et indblik i musikkens verden på og bag scenen. Vi har erfaret at disse velkomster betyder
rigtig meget. Når publikum mødes af en musiker, får koncerten en ekstra dimension. Scene og sal
smelter sammen og samhørigheden mærkes på en anden måde.
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Koncertintroduktioner og koncertprogrammer.
Før de symfoniske koncerter tilbydes publikum at deltage i koncertintroduktioner – fri entré. Her
kommer publikum ind bag koncertens komponister og værker. Vi ser en stigende interesse for disse
introduktioner. Til koncerterne udarbejdes der altid et koncertprogram, der fortæller om komponister, værker, dirigent og solister.

Biblioteket, borgerne og os.
Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med biblioteket ift. formidling af arrangementer.
I bibliotekets glashjørne har vi nu igennem 27 år holdt et lille oplæg med musikchef og musikere. Her
fortæller musikchefen, hvad sæsonen byder på, musikerne spiller og vi deler sæsonprogram ud til
gæster. Bibliotek sørger for forfriskning og værtskab. Vi bruger også bibliotekerne til at opsætte plakater, foldere og skærmslides. På vores webside lægger biblioteket berigelser op, hvor man kan søge
på musik, komponist, solist osv.

plakater opsat på biblioteket.
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Nye tiltag i sæson 2018/19 – Koncertpakke og Rundt om musikken.

Koncertpakke afløser den gamle klippekort-ordning.
Rundt om musikken er arrangementer, der ligger ud over de traditionelle koncerter. Her har vi f.eks.
inviteret publikum ind i orkestret, mens de spiller. Vi har lavet film & musik i samarbejde med BIFFEN
osv.

samarbejde med BIFFEN

Synlighed i øjenhøjde.
Vi har prydet gadebilledet med billboards og kulturtavler i forbindelse med f.eks. optakt til 75-års
jubilæum.
Der er genkendelighed i det grafiske udtryk på plakater, programmer og foldere.

Udstilling på bibliotek - plakater og foldere i bibliotekets lounge – synlighed i bybilledet – plakater –
taxa – banner – udstillinger – Gabels Torv – foredrag.
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Møde med de unge/studerende.
Studiemesse 2018 på AAU. Her fortæller vi de studerende, hvad de kan opleve i ASO og hvad musikken kan bidrage med. På disse messer lytter vi til de unge, og svarer på de mange spørgsmål. Vi arrangerede konkurrencer, hvor de kan vinde billetter til en symfonisk koncert og få smag for musikken.
Studiemesse 2018 - AAU, Fibigerstræde, Aalborg Ø
Sæsonprogram.
I april/maj blev sæsonprogram 2018/19 sendt på gaden i et oplag på 30.000 stk. Et program, der skulle sprudle og boble af kvalitet og indhold. Flere steder har vi måttet levere programmer flere gange.
Distribution er foregået via Nordjysk Distribution i et område fra Hobro i syd - til Skagen i Nord. Samtidig er der sendt til alle på vores mailliste. Programmer er distribueret til hoteller, campingpladser,
butikscentre, turistkontorer, tankstationer, universitet, spillesteder osv. Bibliotekerne har stået for
distribution til alle regionens godt 40 filialer. Program er naturligvis også tilgængeligt elektronisk på
både hjemmeside og sociale medier.
WEB/Sociale medier.
Webside og sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter opdateres ugentligt, så siderne hele tiden fremstår levende og inspirerende. Vi har denne sæson givet ASO’s webside et brush, så
den er mere dynamisk og visuel. Vi lægger vægt på at fortælle vores publikum, både hvad der sker på
scenen, men også bag scenen. Der sker rigtig meget før, under og efter en koncert. Ligesom der er
masser af andre arrangementer, der også kræver planlægning, koordinering og markedsføring. Websiden fungerer primært som oversigt over koncerter og andre arrangementer, men skal også virke
inspirerende og fortællende. Her kan man læse om hver enkel koncert, praktiske informationer som
billetbestilling, parkering og info. om musikerne. Her kan man også bestille program, nyhedsbreve,
billetter eller sende mail med spørgsmål. Disse mails læses og besvares hver dag. De sociale medier
som Facebook, Twitter, Instagram osv. er mere tænkt som en platform til korte, hurtige, aktuelle
opslag. Vi producerer små film til Facebook. Disse skal få publikum/følgere til at føle sig tættere på
os, de får et kig ind bag scenen – f.eks. når en musiker øver, eller vi har besøg af en spændende solist
eller dirigent. Vi følger tallene på de sociale medier og kan se, at der er mange besøgende – både på
vores webside, på Facebook, Instagram, twitter, Youtube osv.
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acebook – fordeling kvinder/mænd
https://www.instagram.com/aalborg_symfoniorkester/

Instragram

-

Fra Facebook – Indblik, ser vi at antallet af følgere er stigende på vores side, vi kan se, hvor mange
kvinder kontra mænd, der har besøgt siden, vi kan se alder, geografisk rækkevidde og stigning på
tilgangen af nye følgere.
Der er en lille overvægt af kvinder i alderen 25-54 år, men ellers er m/k fordelt meget ligeligt.
Den unge målgruppe/studerende.
Som de fleste kulturinstitutioner, er vi også interesseret i at tiltrække den unge målgruppe. Derfor
vælger vi en markedsføringsstrategi, hvor vi bl.a. når ud til de unge via
· Biografreklamer – Dansk Reklamefilm
· Biografreklamer i BIFFEN.
· Deltagelse i studiemessen på AAU, Fibigerstræde. Her er vi tæt på de unge, som kan stille
spørgsmål. Vi deler sæsonprogrammet ud og laver konkurrencer, hvor de unge kan vinde
koncertbilletter.
· Studiecykler via firmaet Studiecykler - et koncept, hvor unge får stillet en sponsorcykel til rådighed og tramper i pedalerne i bybilledet med ”mærk magien” budskabet. Sund og god reklame.
· Slides på universitetets skærme. Budskabet ”STOR LYD TIL SMÅ PENGE 50,-”
· Samarbejde med andre kulturinstitutioner prioriteres højt. Her kommer vi i dialog med den
unge målgruppe, og fastholder dem som besøgende i ASO.
· Konkurrencer på Facebook.
· Nyheder på Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube.
· Praktikanter fra folkeskolen er ofte med i vores hverdag.

tilbud til de studerende til alle koncerter
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BERETNING OM ØKONOMIEN.
ASO har i 2018 indgået en 4-årig resultataftale med Kulturministeriet og Aalborg Kommune med udgangspunkt i den strategi, som den næste lange resultat-/rammeaftale også tager udgangspunkt i,
hvor bl.a. mission, vision og strategi for orkesteret i perioden er fastlagt.
Omstående strategi- og aktivitetsoversigt konkretiserer den strategi, der er nævnt i strategien, hvorfor der her kun vil blive kommenteret på Finansielle forhold og Nøgletal.
Finansielle forhold m.v.
Orkesterets finansiering for 2018 er på 54,8 mio. kr., som afviger lidt fra budgettets 55,7 mio. kr. Den
væsentligste årsag til afvigelsen er, at egenindtægterne og de finansielle indtægter er under budgettet, mens tilskuddet fra Aalborg Kommune og sponsorerne er over.
Årets resultat viser et underskud på 25 tkr. mod et budgetteret overskud på 2 tkr.
Nøgletal - Publikum
1+2 Koncerter
1+2 Tilhørere

Realiseret
228
66.684

Rammeaftale
192
76.750

Sammenholdt med sidste års tal er tilhørertallet gået noget tilbage, til gengæld er antallet af koncerter steget en del, blandt andet på grund af mange ture ud til skoler i Boom Det’ Rør-projektet. I forhold til rammeaftalen er man også over på antallet af koncerter, mens vi er under på antallet at tilhørere. Til tilhørertallene skal også lægges seerne til de tv-transmitterede produktioner, Aalborg Symfoniorkester har været med i, herunder TV2s juleshow og DR’s Melodi Grand Prix.
Årets resultat.
Årets resultat, med et underskud på tkr.25, kan på baggrund af de økonomiske betingelser, Aalborg
Symfoniorkester har arbejdet under i 2018, betegnes som meget tilfredsstillende.
Her følger en kort gennemgang af nogle af posterne i resultatopgørelse og balance:
Finansiering.
Vort billetsalg er positivt påvirket af indflytningen i Musikkens Hus og er steget i forhold til 2017.
Desværre er indtægterne fra specialarrangementer faldet som følge af flere egne koncerter i 2018.
Samtidig måtte investeringsbeviserne reguleres ned som følge af udviklingen i 2018.
Løn.
Lønandelen udgør 72 % af vores samlede udgifter, og det er derfor meget væsentligt, at der på dette
område føres en stram økonomisk styring. Vi har i året realiseret et tal, der er 0,25 mio. højere end
2017, som følge af lønstigninger.
Produktions- og kunstnerudgifter.
På produktions – og kunstnerudgifter er man 123 tkr. under det budgetterede, hvilket blandt andet
skyldes brug af hensættelser.
Markedsføring.
Omkostningerne til markedsføring ligger lige under budgettet.
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Lokaleudgifter.
Omkostningerne til lokaler ligger under budgettet, men dog stadig højt i forhold til tidligere år i Symfonien.
Øvrige udgifter.
Der er generelt set vist mådehold i administrationen i forhold til udgifter. Instrument- og inventarudgifterne er noget under det budgetterede, til gengæld er man over på IT- og personaleudgifterne og
kontingentet til landsdelsorkesterforeningen.
Hensættelser.
Ultimo 2018 kan vores hensættelser specificeres således:
Turné
525.000
Instrumenter
250.000
Udvidelse af koncertoplevelsen
90.800
Styrkelse af den musikalske fødekæde
125.000
Nye koncertformer
30.310
Publikumsudvikling
212.500
Inventar i Musikkens Hus
49.032
Leje for prøvefacilitet i Musikkens Hus 1.687.000
Kunstnerisk udvikling
830.442
Publikumsudvikling, totalopl.
233.500
Podier og befugtningsanlæg
305.520
Hensættelse til fremtidige udfordringer
700.000

Aalborg Symfoniorkester efterlever såvel Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold
for modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet af 21. december 2010, som årsregnskabslovens
intentioner om at give et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, økonomiske stilling
samt resultat.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Aalborg Symfoniorkester er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, kapitel 4 og 6.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge
af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægtskriterium
Der foretages periodisering vedrørende solgte billetter. Der foretages periodisering vedrørende tilskud til koncerter, der afholdes efter regnskabsafslutningen.
Løn
Løn omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pension samt andre omkostninger til institutionens medarbejdere. I lønninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Omkostninger
Omkostninger omfatter produktions- og kunstnerudgifter, markedsføring, lokale mv. Der foretages
periodisering af væsentlige poster, herunder omkostninger vedrørende sæsonprogrammer. Direkte
koncertomkostninger og billetindtægter periodiseres indtil koncerttidspunktet.
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BALANCEN
Instrumenter
Instrumenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages
afskrivning med kr. 100.000 om året.
Inventar mv.
Øvrige inventaranskaffelser optages til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger. Inventar mv.
afskrives således:
Edb mv.: 33 1/3% p.a.
Inventar Musikkens Hus: 13 1/3% p.a.
Øvrige: 20% p.a.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender optages efter individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet
under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende arrangementer i det kommende år.
Værdipapirer
Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kassebeholdninger.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger og hvor det er sandsynligt, at det vil medføre et større forbrug af institutionens økonomiske ressourcer.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til nominel værdi.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR – 31. DECEMBER
Note

Regnskab
2018
kr.

Budget
2018
tkr.

Regnskab
2017
tkr.

(ej revideret)

Driftstilskud fra staten
Driftstilskud fra Aalborg Kommune
Sponsorer
Egenindtægter
Finansielle indtægter

20.800.000
29.821.792
319.080
3.903.736
252.232

20.800
29.290
300
5.008
300

20.200
29.513
255
4.528
391

55.096.840

55.698

54.887

40.737.043
8.486.238
843.267
2.574.164
2.088.567
392.584

41.445
8.609
850
2.741
2.011
40

40.467
8.811
740
2.627
2.115
54

55.121.863

55.696

54.814

-25.023

2

73

0

0

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

-25.023

2

73

RESULTATDISPONERING
Overført resultat
Anvendt fra overført resultat

0
-25.023

2
0

73
0

DISPONERET I ALT

-25.023

2

73

1

Indtægter, i alt
Løn
Produktions- og kunstnerudgifter
Markedsføring
Lokaleudgifter
Øvrige udgifter
Finansielle udgifter

2
3
4
5
6

Udgifter, i alt
RESULTAT FØR EKSTRA-ORDINÆRE
POSTER
Hensat til LMISC 2020

16

Ekstraordinære poster
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER
Note

2018
kr.

2017
tkr.

315.951
2.825.094

442
2.839

3.141.045

3.281

763.524
894.203
91.594
393.473

495
1.273
87
615

2.142.794

2.470

897.669
8.066.606
680

780
12.435
0

8.964.955

13.215

OMSÆTNINGSAKTIVER

11.107.749

15.685

AKTIVER

14.248.794

18.966

Inventar mv.
Instrumenter

7
8

ANLÆGSAKTIVER
Tilgodehavende merværdiafgift
Andre tilgodehavender
Periodiserede sæsonomkostninger
Forudbetalte udgifter
Tilgodehavender
Indestående i pengeinstitut
Værdipapirer
Kasse- og girobeholdning

9

Likvide beholdninger
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER
Note

2018
kr.

2017
tkr.

1.879.876

1.905

1.879.876

1.905

157.458
552.560
32.725
5.039.104

171
663
0
9.272

HENSATTE FORPLIGTELSER

5.781.847

10.106

Leverandørgæld
Gæld til offentlig myndighed mv.
Feriepengeforpligtelse
Skyldig løn og pension
Igangværende arrangementer

841.630
136.817
3.997.075
914.380
697.169

1.081
140
4.209
410
1.115

Kortfristede gældsforpligtelser

6.587.071

6.955

GÆLDSFORPLIGTELSER

6.587.071

6.955

14.248.794

18.966

Fremført resultat

10

EGENKAPITAL
Hensættelse til PPD
Hensættelse til LMISC 2020
Hensættelse til Boom det’ rør
Andre hensatte forpligtelser

16
16
16
11

12

PASSIVER

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Øvrige oplysninger

13
14
15
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
Note

2018
kr.

2017
tkr.

Årets resultat
Af- og nedskrivninger
Ændring i hensatte forpligtelser
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kreditorer og anden gæld
Ændring i forudmodtaget tilskud og igangv. arrangem.

-25.023
226.380
-4.535.960
326.696
261.770
-418.028

73
226
-880
-576
-56
189

Pengestrømme fra driftsaktivitet

-4.164.165

-1.024

Anskaffelse instrumenter
Afgang instrumenter

-86.118
0

-126
0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-86.118

-126

Reduktion af trækningsret

0

0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

0

0

Ændring i likvider

-4.250.283

-1.150

Likvider primo

13.215.238

14.365

LIKVIDER ULTIMO

8.964.955

13.215

Likvidt beredskab ultimo
kan specificeres således:
Likvide beholdninger
Uudnyttede trækningsretter
Værdipapirdepot

898.349
0
8.066.606

780
0
12.435

8.964.955

13.215
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NOTER
Regnskab
2018
kr.

Budget
2018
tkr.

Regnskab
2017
tkr.

(ej revideret)

1. Egenindtægter
Honorarer, radio og TV
Billetindtægter
Specialarrangementer
Salg af CD’er mv.
Fakturering undervisning
Diverse indtægter
Periodisering
Modtagne tilskud fra fonde

2. Løn
Bestyrelseshonorar
Musikchef
Administration
Fastansatte musikere
Assistenter
Sociale bidrag

52.500
2.789.992
561.800
1.060
50.000
318.384
130.000
0

8
3.000
1.950
0
50
0
0
0

38
2.307
1.906
0
25
195
16
40

3.903.736

5.008

4.528

0
928.209
4.134.451
28.985.891
5.818.744
869.748

0
910
4.445
30.775
4.475
840

0
917
4.002
29.972
4.789
787

40.737.043

41.445

40.467

Gennemsnitligt antal beskæftigede
medarbejder

75
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NOTER
Regnskab
2018
kr.

Budget
2018
tkr.

Regnskab
2017
tkr.

(ej revideret)

3. Produktions- og kunstnerudgifter
Diæter
Rejseudgifter ifølge regning
Honorar, gæstedirigenter og solister
Transport og leje af instrumenter
Lokale- og garderobeleje
Repræsentation og bespisning, koncerter
Udgifter til kor
Udgifter ved konkurrence mv.
Kodaafgifter
Øvrige udgifter (provision, koncertudgift mv)
Strøg og nodeskrivning
Køb og leje af noder
Anvendt af tidligere års hensættelser
Hensat til projekter 2018
Hensat til turne Kina 2019

4. Markedsføring
Sæsonplaner og koncertannoncer mv.

5. Lokaleudgifter
Husleje
Vand og varme
El
Ventilation og køl
Rengøring
Vedligeholdelse
Øvrige driftsudgifter

464.424
1.336.724
3.246.734
276.077
2.297.229
53.352
204.273
30.000
330.098
1.588.988
66.500
404.839
-1.813.000
0
0

407
920
3.500
550
1.994
32
125
30
325
325
132
269
0
0
0

485
866
2.707
247
1.850
42
73
37
326
938
243
296
-650
950
400

8.486.238

8.609

8.811

843.267

850

740

843.267

850

740

1.994.506
94.822
920
59.072
49.485
7.205
368.154

2.101
100
0
63
42
20
415

2.016
95
1
59
46
12
398

2.574.164

2.741

2.627
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NOTER
Regnskab
2018
kr.

Budget
2018
tkr.

Regnskab
2017
tkr.

(ej revideret)

6. Øvrige udgifter
Køb af instrumenter mv.
- heraf overført til hensættelse/aktiver
Af- og nedskrivning instrumenter
Køb af inventar mv.
- heraf overført til hensættelse/aktiver
Vedligeholdelse, instrumenter og inventar
Kontorholdsudgifter
Annoncer og reklame
Edb-udgifter og bogføring
Telefon og porto
Andel drift LandsdelsOrkesterForeningen
Revision og regnskabsassistance
Revisor, rådgivning vedr. instrumentanskaffelser og assistance vedr. udbytteskat
Revisor, rådgivning vedrørende skatte-og
momsmæssige forhold omkring bruttotræk
mv.
Instrument og erhvervsforsikring
Personaleudgifter
Medarbejderkurser
Repræsentation og rejser
Øvrige administrationsudgifter

98.292
-93.718
100.000
312.458
-171.440
302.231
124.544
14.826
159.208
50.265
193.230
79.400

55
0
100
161
0
376
115
50
129
70
150
75

165
-159
100
185
-48
396
124
43
111
59
132
60

11.500

0

0

0

0

27

230.670
380.876
48.937
148.324
98.964

250
302
25
88
65

306
321
36
162
95

2.088.567

2.011

2.115
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NOTER
Regnskab
2018
kr.
7. Inventar mv. (inkl. opskrivning inventarskaffelser)
Saldo pr. 1/1 2018
Årets afskrivning

442.331
-126.380
315.951

8. Instrumenter
Saldo pr. 1/1 2018
Tilgang
Årets afskrivning

2.838.976
86.118
-100.000
2.825.094

9. Likvide beholdninger
Spar Nord - erhvervskonto
Nordjyske Bank ProfilPleje
Nordjyske Bank Kassekredit

829.992
7.164
60.513
897.669

10. Fremført resultat
Fremført fra tidligere år
Årets resultat

1.904.899
-25.023
1.879.876
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NOTER
Regnskab
2018
kr.
11. Andre hensatte forpligtelser
326.038

Inventar Musikkens Hus, primo
- heraf anvendt i 2018

-277.006

49.032

3.852.000

Leje for prøvefaciliteter, primo
- heraf anvendt i 2018
Publikumsudvikling, primo
- heraf anvendt i 2018
Podier og befugtningsanlæg
- heraf anvendt i 2018
Kunstnerisk udvikling, primo
- heraf anvendt i 2018
Nye koncertformer, primo
- heraf anvendt i 2018

-2.165.000
258.046
-24.546
380.520
-75.000
1.200.000
-369.558
401.875
-371.565

1.687.000
233.500
305.520
830.442
30.310

Turné, primo

125.000

Instrumenter, primo

250.000
90.800

Udvidelse af koncertoplevelsen, primo
Styrkelse af den musikalske fødekæde, primo

125.000

Publikumsudvikling, primo

212.500

Hensættelse til fremtidige udfordringer, primo

700.000

Hensættelse til Kina Turne 2019

400.000
5.039.104

12. Skyldige feriepenge, fastansatte
Primo afsat
Årets bevægelse

4.209.116
-212.041

Ultimo afsat

3.997.075

Skyldige feriepenge er opgjort til det faktiske beløb fremfor summarisk beregning som tidligere. Dette er sket
som forberedelse til den nye ferielov, hvorefter opgørelsen skal ske til faktiske beløb. Forpligtigelsen er derfor
tkr. 211 lavere end efter den tidligere opgørelsesmetode.
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NOTER
13. Eventualposter mv.
Der er indgået aftale om leasing af kopimaskine. Pr. 31. december 2017 har leasingaftalen en resterende løbetid på 38 måneder. Årlig leasingydelse udgør t.kr. 42. svarende til en samlet restforpligtelse på t.kr. 134.
Der er indgået lejekontrakt med ”Fonden Musikkens Hus Nordjylland” om lokaleleje i Musikkens Hus.
Aftalen er uopsigelig indtil 1. januar 2039. Lejens størrelse pr. 1. januar 2019 udgør kr. 2,0 mio. svarende til en samlet restforpligtelse på ca. kr. 40 mio.
Der er indgået samarbejdsaftale med ”Fonden Musikkens Hus Nordjylland” om leje af koncert- og
prøvefaciliteter. Aftalen er uopsigelig indtil 31. december 2019. Den årlige leje udgør fra 1. januar
2016 kr. 3,3 mio. svarende til en samlet restforpligtelse på kr. 3,1 mio.

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

15. Øvrige oplysninger
Aalborg Symfoniorkester er momsregistreret.
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NOTER
Regnskab
2018
kr.

16. LMISC/PPD
LMISC 2020:
Modtagne tilskud og sponsorater

50.000

Modtagne tilskud og sponsorater i alt

50.000

Afholdte omkostninger vedr. LMISC 2020

-160.804

Resultat før henlæggelse fra tidligere år
Henlagt fra LMISC 2017

-110.804
663.364

Henlæggelse til LMISC 2020

552.560

PPD 2018:
Modtaget tilskud og indtægter i regnskabsåret

450.000
450.000
-292.542
157.458
-157.458

Afholdte omkostninger i alt
Projektets regnskabsmæssige resultat
Heraf henlagt til PPD 2019
Resultat til indregning i Aalborg Symfoniorkester

Boom det’ rør 2018:
Modtaget tilskud og indtægter i regnskabsåret

0

200.000
200.000
-167.275
32.725
-32.725

Afholdte omkostninger i alt
Projektets regnskabsmæssige resultat
Heraf henlagt til Boom det’ rør 2019
Resultat til indregning i Aalborg Symfoniorkester
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