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Filharmonisk Kor har i en årrække været 
tilknyttet Aalborg Symfoniorkester som 
”huskor”, hvor koret har medvirket ved større 
symfonikoncerter for kor og orkester samt 
oratorier m.m. Koncerterne har i stor ud-
strækning fundet sted i Aalborg Kongres- og 
Kulturcenter, som ikke er bygget til musik, og 
derfor altid har voldt akustikproblemer for 
både kor og orkester.

Stor var forventningen og glæden, da Musik-
kens Hus i Aalborg blev indviet den 29. marts 
2014. Den nye koncertsal, med plads til ca. 
1.300 gæster var fyldt til bristepunktet, og på 
hæderspladsen sad dronning Margrethe, der 
indviede huset. Åbningskoncerten sluttede 
med 4. sats af Beethovens 9. symfoni, hvor 
Aalborg Symfoniorkester, Den Jyske operas 
kor, Coro Misto, Thisted Kirkes Drenge- og 
Mandskor, Filharmonisk Kor Aalborg samt 
4 sangsolister medvirkede. Det hele under le-
delse af dirigent Rumon Gamba, som er chef-
dirigent for Aalborg Symfoniorkester. Det 
var i sandhed en oplevelse af de store! efter 
mange år med dårlig akustik, åbnede der sig 
en helt ny verden. Allerede under de første 
prøver i Musikken Hus stod det klart, at her 
var tale om en væsentlig forbedring i forhold 
til tidligere. efter få takter afbrød dirigenten 
og sagde: ”Kor – I følger jo med orkestret! ” 

I de gamle omgivelser skulle der arbejdes 
meget mere intenst for at bringe balance mel-
lem kor og orkester. orkestret stod lysende 
klart med alle instrumenter, kormedlemmer-
ne kunne alle høre og følge hinanden og orke-
stret. Det var en fantastisk fornemmelse! Det 
skabte en meget større sikkerhed og præcision 
hos kor og orkester, hvilket gav overskud til 
musikalsk performance. Selv svage passager 
stod funklende klare. Med tydeligt udsyn til 
dirigenten fra korpodiet kunne vi korsangere 
sagtens fornemme, at også han var tilfreds.
Dette nye koncerthus indvarsler en ny æra for 
musikken – ikke blot i Aalborg, men i hele 
Nordjylland. Det er skønt at være korsanger! 
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