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KONCERTKAPELLET SKAL VÆRE STEDET, DER…. 

• Opfylder behovet for optimale og fleksible 
rammer for klassisk og anden akustisk musik i 
Roskilde; 
 

• Skaber et eksperimentarium for udvikling og 
afprøvning af nye koncertformer og -indhold; 
 

• Giver eksisterende og nye aktiviteter et 
hjemsted, med publikumsudvikling til følge; 
 

• Omdanner et ubrugt rum, der afspejler en 
særlig helhed mellem ånd og sted, til et 
levende akustisk musikmiljø for alle; 
 

• Opfylder unge spilleres behov for rum 
og netværk efter musikskole og MGK; 
 

• Profilerer Roskildes Musikbystrategi med et 
unikt rum i det nationale musikmiljø; 
 

• Giver optimale betingelser for formidling og 
videreudvikling af kunstnerisk kvalitet; 
 

• Udgør et fyrtårn i Danmark for akustisk musik 
og koncertformer på tværs af kunstarter; 
 

• Tilbyder gode rammer for master classes, 
workshops og kursusforløb; 
 

• Åbner sig for Roskildes amatør-, semi-
professionelle og professionelle sangere og 
musikere som koncert-, øve- & mødested og 
indspilningsrum; 
 

• Indbyder til nye samarbejder på tværs af 
aktører, institutioner og erhvervsliv. 
 

 ”Koncertkapellet vil kunne få både 
profilmæssig og samlende effekt for det 
klassiske musikmiljø.”  
- Bent-Erik Rasmussen,  
generalsekretær i Schubert Selskabet 
 
”I dagtimerne før og efter vore koncerter 
kan vi i Koncertkapellet lave master 
classes, workshops mv. for børn/unge, 
studerende og andre publikumsgrupper.”  
- Kuno Kjærbye, violinist, komponist og 
formand for Roskilde Musikforening 
 
”Koncertkapellet kan bruges til 
kammermusik, musikdramatiske 
intimforestillinger, akustisk musik af alle 
slags samt til prøver.” 
- Teit Kanstrup, professionel operasanger 
 
”Roskilde Studiekor kan sagtens bruge 
Koncertkapellet til vores korlørdage,  
også med andre kor.”  
- Ingrid Hostrup Petersen, 
formand for Roskilde Studiekor 
 
”Roskilde Synger har mange kursusforløb 
for børnehavepædagoger o.l. Det ville 
være ideelt at have et rum, der kunne 
sådan noget.”  
- Jacob Heide Madsen, 
daglig leder af Roskilde Synger 
 
"Roskilde kunne gå ud og markedsføre 
sig selv som musikby, ikke kun for rytmisk 
musik. Vi har unikke muligheder, nogle 
dygtige musikere og et fantastisk 
musikliv. Det er noget, Roskilde kan være 
stolt af og promovere sig mere på.” 
- Egil Kolind, kantor for Roskilde 
Domkirkes Drengekor, underviser på 
Sjællands Kirkemusikskole 
 
citater fra brugerundersøgelse e2018,  
bestilt af Koncertkapellets bestyrelse hos  
Culture Conduct og gennemført med  
bevilling fra Musikbypuljen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

KONCERTKAPELLET skal være et åbent 
mødested og eksperimentarium for 
oplevelse, udøvelse og videreudvikling af 
klassisk og anden akustisk musik. 
 
”Det kunne være fedt med et sted, hvor man 
kan høre unge musikere spille og blive 
introduceret til musikken.”  
- Vera Gerup,  
musiker, mgk-elev 
 
Etableringen af et akustisk optimeret rum i 
det tidligere Sankt Jørgensbjerg Kapel vil 
give populære, men i Roskilde hjemløse 
musikformer gode betingelser for at trives og 
udvikle sig i musikbyens skabende og 
eksperimenterende ånd.  
 
Koncertkapellet vil løfte publikumoplevelsen 
ved at tilbyde et unikt rum, hvor nærvær, 
intimitet og kunstnerisk kvalitet kan forenes. 
Rummet udgør bindeled mellem bykernen, 
havnen og den omgivende natur. 
  
ORGANISATIONEN 
 
Foreningen Koncertkapellet (FK) blev stiftet i 2016 
med det formål at omdanne et kapel taget ud af 
brug til levende koncertsted og musikalsk 
mødested for mange forskellige brugere.* 
 
Byggeprospektet for Koncertkapellet, udarbejdet 
af arkitektfirmaet Cornelius+Vöge, kan realiseres 
for 6,5 mill kr incl. moms, som fondsfinansieres. 
FK har fået driftsansvar og 30 års eksklusiv brugsret 
i samarbejdsaftale af 20.1.2020 med Sankt Jørgens-
bjerg Sogns Menighedsråd, der ejer bygningen. 
Roskilde Kommune har bevilget
udviklingsmidler til opstartsfasen. Kommunale 
midler og brugerbetaling skal sikre driften. 
 
*) Roskilde Musikforening, Roskilde Musiske Skole, 
Schubertselskabet, skabende og udøvende incl. DMF Roskilde, 
publikum og Menighedsrådet er repræsenteret i bestyrelsen. 
 

Brugerundersøgelsen fra efteråret 2018 
understreger behovet for et fysisk mødested 
i Roskilde, hvor rammerne er fleksible og 
tilpasset ikke-forstærket musiks præmisser 
om de rette lyd- og klangmæssige forhold.  
 
Lokale koncertarrangører, amatører og 
professionelle udøvere, koncertgængere og 
personer fra byens musikuddannelser er 
repræsenteret i undersøgelsens kvalitative 
interviews. De blev udvalgt på baggrund af 
en analyse af Roskildes aktører på det 
akustiske område. 
 
Det er et stort ønske hos alle aktører,  
at Koncertkapellet bliver etableret  
snarest muligt. 

 
”Der mangler et sted, hvor folk kan dyrke  
den klassiske musik.” 
- Anna Linnea Gullberg-Hansen, studerende 
på Det Kgl Danske Musikkonservatorium,  
tidligere musikskoleelev i Roskilde. 
 

BEHOVET 

VISIONEN 



 

"Et unikt sted, hvor både sangere, 
musikere og publikum vil elske at 
komme, fordi rummet er skabt til at 
spille og synge i - til oplevelsen af lyd, 
akustisk lyd med al det nærvær den 
rummer...” 
- deltager på Koncertkapellets 
SYMPOSIUM NO 1, 7.11.2018 
 

EN DEL AF ALLE TIDERS 
MUSIKBY 

KONCERTKAPELLET 
har potentiale til at 
opfylde Roskildes 
Musikbystrategi ved at 
facilitere et mødested 
på tværs af arrangører, 
musikere på alle 
niveauer og publikum.  
 
Stedets fleksible 
indretning gør, at det 
kan bruges som 
skabende 
eksperimentarium for 
udvikling af akustiske 
koncertformater og 
nye genrer.  
 
Publikum vil her 
tilbydes et socialt miljø 
og unikke 
nærværende 
musikoplevelser af høj 
kunstnerisk kvalitet. 
 
Kapellet er beliggende 
Sankt Hansgade 51, 
4000 Roskilde. 
Der er gode 
adgangsforhold og 
parkeringsmuligheder 
på begge sider. 
 

MELLEM GULV OG 
HIMMELRUM... 

Når de fysiske rammer og organisering af den 
daglige drift er på plads, vil Koncertkapellet kunne 
rumme kammer- og kormusik, folkemusik, familie- 
& børnekoncerter, kammeroperaer, projekter, der 
blander musik/digt/lyd/billeder, koncerter hvor 
publikum ligger ned, musik med billedprojektioner 
på det udspændte hvælv, indspilninger mmm.  
Tekstildug i loftshvælvet kombinerer 
akustikregulering og belysning. 

www.koncertkapellet.dk 

 

 

 

 

 




