
STATUS KONCERTKAPELLET maj 2022 
 
Foreningen Koncertkapellet (FK) arbejder målrettet med omdannelsen af Sankt Jørgensbjerg 
Kapel til koncert-, prøve- og mødested for klassisk og anden akustisk musik.  
I 2022-23-24 er FK bygherre for renovering og byggemæssig tilretning af kapellet.  
Sideløbende arbejder foreningen med at forberede opstart.  
Koncertkapellet indvies efter planen 8.-10.marts 2024. FK har ansvaret for driften.  
 

I december 2021 nåede FK i mål med at skaffe de knap 8,1 mill.kr, som finansieringen af de 
nødvendige bygningsarbejder kræver (inkl. moms):  
  

 - 3 mill. kr. fra RealDania 

 - 2 mill. kr. fra Roskilde Kommune 
 - 2,086 mil. kr. fra Augustinus Fonden 
 - 1 mil. kr. fra Aage & Johanne Louis-Hansens Fond 
 

Derudover har FK tilsagn fra Roskilde Kommune om driftsstøtte til opstart (2 x 300.000 kr. over to år). 
  

Arkitektfirmaet CORNELIUS+VÖGE er FK's totalrådgivere. 
En del af 2022-23 går med projektudarbejdelse, myndighedsgodkendelser og udbud.  

Centrale elementer er: Akustisk optimering mhp klassisk kammer- og kormusik,  
nyt varmesystem, fleksibel indretning, flygel, belysning. Endv. renovering af toiletbygning. 

Publikumskapacitet i Koncertkapellet: 120 siddepladser. 
 
OM BYGNINGEN: Kapellet er fra 1930 og ejes af med Sankt Jørgensbjerg Kirke; det ligger på en fungerende 
kirkegård og kan ikke frasælges. I 2022 har det været taget ud af brug i 10 år.  
 

I Januar 2020 underskrev FK langtids-samarbejdsaftale med Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd (MR). 
Aftalen giver Foreningen Koncertkapellet 30 års eksklusiv brugsret til kapellet; aftalen mellem FK og MR er 
godkendt af Roskilde Stift. Pr.1.4. 2022 er brugsretten til kapel og toiletbygning overdraget fra MR til FK. 
 

OM FORENINGEN: I FK er centrale aktører gået sammen: Roskilde Musikforening, Schubertselskabet, 
Roskilde Musiske Skole, DMF Roskilde, Rødder Fødder og Stemmer, Sankt Jørgensbjerg Sogn og 
repræsentanter for skabende, udøvende og publikum er repræsenteret i bestyrelsen.  
 

Historik: FK blev stiftet 7.9.2016. Første opgave var at få udarbejdet et overordnet byggeprospekt for 
tilretning af kapellet, ud fra en Provsti-bevilling på kr. 50.000. Foreningen indgik samarbejde med 
arkitektfirmaet Cornelius+Vöge. Ved årsskiftet 2016/17 var vi nået til enighed om et fint ideoplæg fra 
arkitekterne, med vægt på at kapellet fortsat skal afspejle en særlig helhed mellem ånd og sted. I 2017 
påbegyndtes fund raisal af bygningsarbejderne. 
Brugerundersøgelse i 2018 finansieret af Roskilde Kommunes Musikbypulje dokumenterede behovet. 
Den 21.9.2021 afholdt FK et velbesøgt Symposium No.2. Borgere fra lokalområdet, udøvende og 
skabende, interessenter og repræsentanter for arrangører og kommende samarbejdspartnere drøftede 
driftsformer og værdier for Koncertkapellet. Symposioum No.3 afholdes 8.11.2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Koncertkapellet er beliggende Sankt Hans Gade 51, 4000 Roskilde 
http://koncertkapellet.dk/ 
 

CVR. 38020587 
 

Kontakt: Hanne Tofte Jespersen, komponist, cand. mag,  
forkvinde for Foreningen Koncertkapellet 
hanne@koncertkapellet.dk 
mobil 25797687 
 

	
	


