
STATUS KONCERTKAPELLET oktober 2021 
 
Foreningen Koncertkapellet (FK) stiftet i 2016 arbejder med omdannelsen af Sankt Jørgensbjerg 
Kapel til koncert-, prøve- og mødested for klassisk og anden akustisk musik.  
 
Foreningens aktuelle opgave er at skaffe finansiering af de nødvendige byggemæssige tilretninger.  
Budgettet for bygningsarbejdet er på knap 8,1 mill. kr. incl.moms.  
Pr. 22.9.2021 har foreningen rejst 5,1 mill. kr. i anlægsstøtte, nemlig: 
 

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

Derudover har foreningen tilsagn fra Roskilde Kommune om driftsstøtte til opstart (2 x 300.000 kr 
over to år) under forudsætning af, at FK skaffer finansiering af bygningsarbejdet.  
 
Foreningen står med unikke muligheder: 
 
- et kapel taget ud af brug, som med mindre, men markante tiltag kan blive ramme om det koncert, 
hjem-, mødested og eksperimentarium, som klassisk-akustisk musiks mange dedikerede i Roskilde & 
omegn efterspørger (arrangører, publikum, skabende og udøvende på alle niveauer, i alle aldre); 
 
- et fint byggeprospekt udarbejdet af arkitektfirmaet Cornelius+Vöge, med vægt på at kapellet 
fortsat kan afspejle en særlig helhed mellem ånd og sted; 
 
- en samarbejdsaftale, der giver Foreningen Koncertkapellet 30 års eksklusiv brugsret til bygningen; 
den ejes af med Sankt Jørgensbjerg Kirke og er taget ud af brug; aftalen mellem FK og kirken v/ 
Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd er godkendt af Roskilde Stift; 
 
- en forening, hvori de centrale aktører, som vil få ansvar for driften, er gået sammen. I den 
nuværende bestyrelse er Roskilde Musikforening, Roskilde Musiske Skole, Schubertselskabet, 
Rødder Fødder og Stemmer, DMF Roskilde, Sankt Jørgensbjerg Sogn og repræsentanter for 
skabende, udøvende og publikum repræsenteret;  
 
En brugerundersøgelse i 2018 finansieret af Roskilde Kommunes Musikbypulje dokumenterede 
behovet. Den 21.9.2021 afholdt foreningen et velbesøgt og givtigt Symposium No.2. Borgere fra 
lokalområdet, udøvende og skabende, interessenter og repræsentanter for arrangører og 
kommende samarbejdspartnere drøftede driftsformer og værdier for Koncertkapellet.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Koncertkapellet er beliggende Sankt Hans Gade 51, 4000 Roskilde 
www.koncertkapellet.dk 
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