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AKKC´s formål er beskrevet i årsrapport for 2013.
For at opfylde formålsparagraffen foretager AKKC en langtidsplanlægning (ofte 3 - 5 år) på anvendelsen
af lokalerne således, at der både tages hensyn til variation på de enkelte typer arrangementer og, at der er
variation inden for de enkelte arrangementstyper. Dette betyder, at man allerede på et tidligt tidspunkt
søger at fordele ressourcerne bedst muligt. I 2013 er formålet søgt realiseret gennem følgende aktiviteter
præsenteret af de enkelte afdelinger:
Kongresser og møder
Opfyldelse af formål
Nationalt
For at tiltrække flere kongresser og møder har man i 2013
fortsat salgsarbejdet med udsendelse af salgsmapper til
potentielle kunder og derefter opfølgning. Desuden har der
været annonceret i både lokale og landsdækkende dagblade, ligesom man i 2013 også har valgt at annoncere i en del
fagblade.
Internationalt
AKKC har i samarbejde med VisitAalborg og turisterhvervet i 2013 videreført markedsføringen af Aalborg og Nordjylland overfor internationale organisationer og virksomheder. AKKC har desuden deltaget i Møde og Event Messen i Forum, som potentielle kunder fra København og
opland besøger i stort tal. Her blev en ny Virtuel tour præsenteret for messegæsterne, og det var en god måde at
præsentere Centret på.

Aktivitetsfordeling
I 2013 har der været afholdt 1.313 møder, konferencer og
kongresser med 158.559 mødedeltagere. Dette er en pæn
stigning på over 200 møder i forhold til 2012 - på trods af
den økonomiske situation på mødemarkedet.
Bl.a. kan nævnes følgende nationale konferencer/kongresser:
Kommunernes Landsforening med både Kommunal Økonomisk Forum, Skolerigsdag, Politisk Topmøde samt Socialt Tema-Møde.
Derudover følgende: Dansk Vandteknisk Forening, Dansk
Politiforbund, Danske Kirkedage, 3F Byg, Foreningen af
Beredskabschefer i Danmark, 3F Kongressen, Socialdemokraterne, Klinisk Sygeplejeforsknings Konference, Danske
Fjernvarme samt Danmarks Tandlægeforening.

For at markedsføre Aalborg som kongresby er ideen med
Ambassadors’ Club videreført i samarbejde med VisitAalborg. Ambassadors’ Club består af nordjyder, der sidder på
indflydelsesrige poster, eller som i kraft af deres arbejdsområde kan trække kongresser og konferencer til Aalborg.
AKKC har et godt samarbejde med Aalborg Kommunes
Eventkontor, der ligeledes forsøger at trække internationale
konferencer og events til Aalborg. Samarbejdet med byens
hoteller og andre serviceinstitutioner for at trække store
arrangementer til Aalborg er ligeledes fortsat på bedste vis.
Teknik
For at gøre kongresfaciliteterne og serviceringen af vore
kunder tidssvarende, bestræber AKKC sig på, at mødelokalerne og det tekniske udstyr hele tiden føres up to date. Den
nye Virtuelle tour, der nu er lagt på hjemmesiden, begejstrer mange kunder, da de nemt kan blive guidet rundt i
Centret, og det er et godt arbejdsredskab for Bookingafdelingen.
Kvalitet og service
Personalet er uddannede Meetovators for at kunne vejlede
kunderne på bedste vis. Dette markedsføres på vores
hjemmeside og er en stor succes, men også flere og flere
benytter sig af online booking.

Kommunal Økonomisk Forum 2013.
Følgende internationale konferencer kan nævnes:
The 32 int. Human Science Research Confrence,
WWTECConference, Skandinavisk – Storbyens Hjerte &
Smerte, Sail Training int. Annual Conference.
Derudover har en lang række private virksomheder og
organisationer afholdt møde eller generalforsamling i
AKKC, ligesom realkreditinstitutter, lokale banker og
sparekasser
har
afviklet
deres
aktionærmøder/medlemsmøder i løbet af året.
De mange møder og konferencer er med til at markedsføre
Aalborg og tiltrækker samtidig et stort antal erhvervsturister til området til gavn for byens handlende, hoteller og
restauranter.
Den afledte omsætning for Region Nordjylland kan for
2013 beregnes til knap 150 mio. kr.
Personale
Afdelingen beskæftiger 4,00 fuldtidsansatte.
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Messer og udstillinger
Aktivitetsfordeling
Opfyldelse af formål
AKKC har som delmålsætning at gennemføre såvel fagsom publikumsmesser. Disse er karakteriseret af at være
en del af den markedsføringsindsats, udstillerne gennemfører over for de målgrupper, der er omfattet af en given
messes tema. Således fungerer messen reelt som et medie
på linje med andre medier.
Udstillinger
Udstillinger er derimod karakteriseret af, at de ikke nødvendigvis tjener et direkte merkantilt og afsætningsmæssigt formål, og af at udstillinger som udgangspunkt ikke er
bemandet med proaktive sælgere / aktører.
Kort: Udstillingen skal som udgangspunkt tale for sig selv,
hvorimod messen er et medie og en del af udstillernes
proaktive markedsføringsindsats.
Messer
Målet, hvad angår messer, er at finde en balance mellem
de faglige arrangementer og de forbrugerrettede. Dog
således at der bør sættes flest ressourcer ind på at skabe
faglige messer.
Det er oplagt, at de publikumsmesser der er gennemført i
AKKC, giver det nordjyske erhvervsliv og tilknyttede
organisationer et godt supplement til den markedsføringsindsats, disse gennemfører over for den regionale kundeskare.
Mange udstillere giver udtryk for, at det primært er på
messerne, de har mulighed for at møde potentielle kunder
ansigt til ansigt, hvorved udstillerne får en fin mulighed for
direkte at mærke kundernes reaktion på såvel nye som
etablerede produkter. Således er en messe for mange virksomheder det eneste forum/medie, hvor køber og sælger
står over for hinanden. Derfor er messen en fantastisk
mulighed for virksomheder og organisationer m.v., der i
det daglige kun har kontakt med kunderne gennem telefon,
websalg og gennem printmedier, for personligt at møde
kunderne.
Nationalt set udgør messeaktiviteter vel ca. 4% det samlede reklameforbrug i DK og 9% af reklameforbruget i DK
blev anvendt til ”Inernetreklame”.
Samarbejde mellem afdelinger
Messeafdelingen og booking har igen i 2013 opfordret
konference- og kongresarrangører til at supplere arrangementerne med et messeafsnit. Konceptet har i stor udstrækning vundet genklang hos en række større kunder på
kongres- og konferencesiden. Således blev der også i 2013
gennemført flere af den slags arrangementer.
Overordnet: I betragtning af at alle danske messearrangører fortsat er under pres, hvad angår både standsalg
og besøgstal – bl.a. på grund af den større og større rolle
de elektroniske medier spiller i mediebilledet - kan messeog udstillingsaktiviteterne også i 2013 betragtes som særdeles tilfredsstillende.

Uddannelse Uden Grænser 2013 blev gennemført 23.-24.
januar. Arrangementet, som gennemføres i nært samarbejde med Forlaget KSI A/S, der står for planlægning, salg og
markedsføring, kunne i 2013 mønstre tæt på 70 udstillere.
Studievalg Nordjylland spiller en central rolle i arrangementet, idet denne institution står bag en lang række sessioner, hvor unge uddannelsessøgende kan få oplysninger
om givne uddannelser. Studievalg Nordjylland har i øvrigt
formelle aftaler med bl.a. gymnasierne i Nordjylland, som
indebærer, at de studerende forpligter sig til at besøge
Uddannelse Uden Grænser. For fjerde gang arrangerede
Uddannelsesrådet under Aalborg Kommunes Sundhed og
Bæredygtig Udvikling Study Aalborg, hvor man samlede
størstedelen af institutionerne der udbyder ungdomsuddannelser i en separat sektion under Uddannelse Uden
Grænser.
Messen blev i 2013 besøgt af 10.773 personer.
Arrangører: Aalborg Kongres & Kultur Center i samarbejde med Forlaget KSI A/S, Køge

OUTDOOR 2013 - Natur, Jagt & Lystfiskeri blev gennemført 8., 9. og 10. februar. Arrangementet var rettet mod
jægere og lystfiskere og naturentusiaster, og var resultatet
af et omfattende udviklingsarbejde, der havde stået på i tæt
på to år. Messen blev for første gang gennemført i 2011. I
2013 var der omkring 90 udstillere/aktører – en solid udvidelse af skaren i forhold til den første OUTDOOR-messe i
2011, hvor der var knap 70 udstillere/aktører.
De kommercielle udstillere lagde primært beslag på Aalborghallen plus et begrænset areal af Aalborghallens Foyer. Øvrige aktører - interesseorganisationer, foreninger
m.v. med tilknytning til temaerne natur, jagt, lystfiskeri oplevelser og naturbeskyttelse var placeret i Foyeren.
Messen havde i 2013 11.032 besøgende mod 10.622 i
2011.
Evalueringsrapporten, der fortæller om forløbet udtrykker
igen stor tilfredshed, hvad angår udstillernes holdning til
arrangementet - svarene ligger primært inden for områderne ”Meget tilfredsstillende” og ”Tilfredsstillende”. Der er
- som messeafdelingen ser det - et godt grundlag for at
gentage arrangementerne i 2015 – 6., 7. og 8. februar.
Enearrangør: Aalborg Kongres & Kultur Center.

Forbrugermessen forår 2013, 8. - 10. marts blev gennemført for 45. gang. Forårsmessen 2013 var som tidligere
karakteriseret ved at være en stor forbrugerbegivenhed,
som handler om ting, sager og services til have, hus,
hjemmet, aktiv fritid, stil og velvære / wellness, rejser og
oplevelser, mad og gæster samt kunst. For tredje gang
omfattede messen også et stort afsnit for iværksættere, der
havde den menige forbruger som målgruppe. Det skete
igen under titlen New Bizz Zone, og havde Nordjysk
Iværksætter Netværk, Vækstiværksætterprogrammet, De
Nordjyske Erhvervskontorer, Aalborg Samarbejdet og
Væksthus Nordjylland som arrangører - således med NIN i
spidsen som egentlig tovholder. Sceneprogrammet, som
også er en bærende del af forårsmessen omfattede i 2013
over 70 indslag, hvoraf enkelte foregik i New Bizz Zonens
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regi. Programmet blev skabt sammen med en lang række
forskellige samarbejdspartnere, bl.a. fra mediesiden,
eventvirksomheder, foreninger, Aalborg City, interessegrupper, rejsearrangører og enkeltpersoner. Forbrugermessen forår 2013 blev besøgt af 28.873 personer som gik på
besøg på omkring 200 stande.
Arrangør: Aalborg kongres & Kultur Center.

DanFish International. Udstillere – i mobilhallen i Kildeparken.

DanFish International blev gennemført for 23. gang i
dagene 9. – 11. oktober. Messen omfattede i 2013 ca.
10.000 m2 inklusive mobilhallen i Kildeparken. Messen,
der er en udpræget fagmesse, blev besøgt af 13.755 personer, der repræsenterede 44 europæiske og oversøiske lande. Ca. 300 udstillere fra 20 lande deltog som udstillere på
messen. Lidt over 100 VIP-indkøbere fra 222 lande, herunder en større delegation fra Kina, tog mod indbydelsen,
som AKKC i samarbejde med Dansk Eksprotforening
udsendte forud for messen. Ikke mindst disse indkøbere
bidrog til købelysten på messen. Traditionelt flerdobles det
direkte salg på messen i øvrigt i løbet af nogle måneder,
når all udstillere har behandlet alle de henvendelser og
emner, de har fået på messen.
DanAqua blev gennemført i forbindelse med DanFish
messen, men som et selvstændigt afsnit i et særligt område
i mobilhallen (hal D) mellem
Eksportforeningens område og området med mindre DanFish stande. Denne løsning var valgt i stedet for at benytte
Europahallen som i 2011, for at sikre at der var stor gennemstrømning af besøgende gennem DanAqua området.
Messen, som i 2011 fandt sted for første gang, bestod af 25
stande med udstillende virksomheder fra Danmark, Norge,
Sverige, Holland og Island. Fokus på årets messe var sat
på udstyr til recirkulationsanlæg, da Danmark er førende
indenfor denne teknologi.
I tillæg til DanFish og DanAqua arrangeredes i samarbejde
med udstillere, samarbejdspartnere og DTU Aqua 7 forskellige seminarer og temamøder på dansk og/eller engelsk
med forskellige temaer indenfor fiskeri og akvakultur.
Desuden arrangerede European Enterprise Network match
making mellem kinesiske virksomheder og interesserede
danske og udenlandske virksomheder.
DanFish international fik stor og positiv pressedækning
både lokalt, nationalt og internationalt.
Arrangør: Aalborg Kongres & Kultur Center i samarbejde med en styregruppe bestående af repræsentanter fra
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Eksportforeningen, Danmarks Fiskeriforening, Danske
Fiskeres Producentforening, Dansk Akvakultur og
AquaCircle.

DM i SKILLS 2014 Var et udviklingsprojekt som messeafdelingen i 2013 disponerede mange ressourcer til. Baggrunden for at arrangementet var , at der ultimo 2011 kom
en opfordring fra to medarbejdere fra Food College Aalborg, der foreslog, at AKKC tilbød sig som vært til DM i
SKILLS 2014. Herfra blev der en tid efter fremsendt et
”tilbud” til SKILLS Denmark/Danske Erhvervsskoler.
Omgående fik vi respons derfra med et ”…vi vil gerne til
Aalborg, men I (AKKC) har ikke plads nok – vi skal bruge
15.000 kvm. Herfra lød svaret ”…det kan vi udmærket
præstere…” Vi trak nemlig hurtigt Gigantium ind som
facilitet til det store projekt. Efterfølgende udarbejdede vi
på opfordring et oplæg, der over for Aalborg Kommune
skulle motivere, hvorfor netop Aalborg (Gigantium/AKKC) burde være vært for arrangementet. Vort oplæg blev færddigjort medio april 2012 og efterfølgende
tilstillet Aalborg Kommune. Kommunen erklærede sig på
grundlag af vort oplæg villig til (sammen med AKKC,
Gigantium og Tech College Aalborg) at påtage sig værtsskabet.
Ultimo 2012 underskrev Aalborg Kommune og SKILLS
Denmark en samarbejdsaftale, der betød, at DM i SKILLS
bliver gennemført, 24., 25. og 26. januar 2014.
AKKC har gennem 2013 brugt store ressourcer på at planlægge produktionen af ”messedelen” i forbindelse med
DM I SKILLS – inklusive forudgående direkte kontakt
med alle aktører/”udstillere”. Samlet set forventes AKKCs
messeafdeling at anvende cirka 1.275 timer på planlægningen af DM i SKILLS 2014. Det svarer til næsten 80%
af et nettoårsværk.
Konference-med-messe. Det skal med, at messeafdelingen i samarbejde med bookingafdelingen, har gennemført
fem større konference-med-messe projekter: KL Kommunaløkonomisk Forum, 10.-11. februar, KL Skolerigsdag,
31. januar og 1. februar, KL Temamøde 16. og 17. maj,
Danske Kirkedage, 9.-12. maj, og Beredskabschefernes
Årsmøde, 21.-23. august.
Udviklingsarbejdet vedrørende såvel de faglige messer
som publikumsmesserne er stærkt ressourcekrævende, bl.a.
fordi der som udgangspunkt altid søges etableret et solidt
ideologisk bagland til ethvert arrangement. Et seriøst ideologisk bagland skal med given opbakning sikre en messe et
højt fagligt / temamæssigt niveau. Dette arbejde kræver en
stor og tung research-indsats, der altid involverer en lang
række personer, virksomheder og organisationer. Tidshorisonten fra start af research til gennemførelse af en messe er
således i reglen altid meget lang, også fordi de ideelle
messeterminer ofte skal findes to, tre, fire år fremme i
kalenderen, hvilket jo i den grad – trods alt – er et positivt
problem. Udviklingsarbejdet i 2013 har fortsat været præget af omorganiseringen af messeafdelingens ressourcer.
Det har betydet, at der kun kunne disponeres begrænsede
ressourcer til udviklingsarbejdet. Der blev dog i 2013
udarbejdet et koncept for en messe med konference – messen skal være det bærende element – der har fået arbejds5
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titlen Arbejdsmiljø Nordjylland 2014 – byggeri og anlæg. I
skrivende stund har stort alle organisationer indenfor LOfamilien valgt at bakke arrangementet op – bl.a. sammen
med BAR Bygge & Anlæg. Dertil har Brancheforeningen
for Personligt Arbejdsmiljø (BPA), som er en organisation,
som samler leverandører ud udstyr til personlig arbejdsbeskyttelses-udstyr vist stor interesse for arrangementet. Der
fastlagt en termin primo 2015, som dog er under stærkt
pres. Det forventes, at der primo 2014 bliver fastsat en
endelig termin.
Der er i 2012 og 2013 blevet holdt flere interne sessions,
hvor der har været drøftet udvikling af nye projekter/arrangementer. Hver gang er der blevet en række gode
idéer til nye messearrangementer og arrangementer, hvortil
der kan knyttes en flot messedel. Det er planlagt, at der
medio 2014 fremlægges en forretningsplan, hvad angår
messeafdelingen, der rækker nogle år frem. Denne vil
komme til at indeholde korte beskrivelser af de idéer, der
vil få opmærksomhed i det fremtidige udviklingsarbejde.
Planen vil blive baseret for en forventelig omorganisering
af messeafdelingen, som vil finde sted i løbet af 2014.
DM i SKILLS 2014 og udviklingsarbejdet: Det er oplagt, at de 1.275 timer, der forventes anvendt på planlægningen af ”messedelen” på SKILLS vil betyde en nedprioritering af alle andre udviklingsprojekter. Dog har vi undervejs fra 2011 til og med 2013 betragtet arrangementet
som et udviklingsprojekt, idet det måtte forventes, at arrangementet igen vil placeret i Aalborg – f.eks. i 2018. For
god ordens skyld skal anføres, at de nævnte 1.275 timer
udgør næsten 20% af afdelingens samlede nettokapacitet
hos det fastansatte team.
Det er i øvrigt vigtigt at understrege, at udviklingen af
konceptet ”konference-med-messer” til gennemførelse i
forbindelse med kongresser, konferencer, møder o.lign. i
samarbejde med arrangørerne, fortsat pågår både i
bookingafdelingen og i messeafdelingen.
Teknisk salg var i 2013 fortsat inde i en særdeles positiv
udvikling. Der arbejdes fortsat målrettet på at øge omsætningen på dette felt.
Messer og udstillinger med eksterne arrangører samt
”konference-med-messe” omfattede i 2013:
•
Den Store Dag, 27. januar
•
KL kommunaløkonomisk Forum, 10.-11. januar.
•
KL Skolerigsdag, 31. januar-1.februar
•
Krop-Sind-Ånd- Helsemesse, 1. – 3. marts
•
Danske Kirkedage, 9.-12. maj
•
KL Temamøde, 16.-17. maj
•
Trademark Fashion Outlet, 8.-9.juni
•
Beredskabschefernes Årsmøde, 21-.23.august
•
Kreativ Hobby Messe, 5.-.6. oktober
Personale
Der har i 2013 været et personaleforbrug på 4,00 helltidsansatte.
Der har i 2013 været tilknyttet free-lance personale i et vist
omfang, ligesom der har været tilknyttet projektmedarbejder..
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Teater og Musik
Teater og Musik
2013 var året hvor AKKC kunne fejre sit 60 års jubilæum,
og året blev derfor skudt i gang med et brag af en festuge,
der bød på besøg fra bl.a. Den Kongelige Ballet, DR Nytårskoncert, Hatten Rundt, Ungdomsringens Musikfestival og helt ekstraordinært rykkede D-A-D også ud og gav
sin eneste koncert i vinteren/ foråret 2013, og var med til at
fejre jubilæet på behørig vis.
Med året skudt i gang med maner, fulgte bl.a. 4 dage i
Gigantium, hvor der blev rocket igennem til musicalen We
Will Rock You, og det blev langt om længe muligt igen at
kunne præsentere den italienske storcharmør Eros Ramazzotti efter den aflyste koncert i 2010.
På hjemmebanen i AKKC bød året på et ekstra besøg af
DR UnderholdningsOrkestret, som havde taget Procol
Harum med på turné, en 6-stjernet koncertoplevelse med
Tina Dickow og besøg af den verdenskendte tenor Bryn
Terfel. Europahallen blev for alvor indviet som comedy
scene, da Andreas Bo igen gæstede Aalborg med sit storsælgende show Plagiat, og Jonatan Spang fulgte op med 3
udsolgte shows og endnu et på vej i 2014. Det blev også til
et enkelt besøg fra makkerparret Tollsgaard & Pretzmann,
som gæstede Aalborg med deres skæve og sjove sange og
historier.
I alt præsenterede AKKC i 2013 148 teaterforestillinger
og koncerter. Heraf var 18 udbudt i abonnement – fordelt
på 9 nationale og 9 internationale ensembler. 174.099
personer gæstede AKKC for at opleve musik, teater og
andre kulturarrangementer.

Igen i år kunne AKKC også byde på juleballet, da vi midt i
december præsenterede Tornerose fra Tartarstan Balletten. Det er 2. år i træk, at der opføres en ballet i december
måned, og publikum har taget rigtig godt imod denne nye
juletradition, og derfor vil der også i 2014 være en ballet
på programmet op til jul.
Koncerter
Nogle af de største navne på den danske musikscene gæstede Aalborghallen i 2013, heriblandt Tina Dickow, Rasmus Seebach, Kim Larsen & Kjukken, Lukas Graham,
D:A:D og Kashmir, og som noget nyt kunne vi i samarbejde med ANR præsentere en lukket intimkoncert med
Ida Corr, som vakte stor begejstring blandt de inviterede
gæster. Brødrene Olsen lagde også vejen forbi Europahallen, hvor der i forbindelse med koncerten blev indspillet en
DVD, som blev udgivet sammen med deres seneste album.
DR UnderholdningsOrkestret gæstede som tidligere nævnt
Aalborg hele to gange i 2013. Første besøg var den traditionsrige nytårskoncert hvor Bootleg Beatles var tilbage
som årets gæster, og i marts måned vendte orkestret tilbage
igen, denne gang sammen med Procol Harum.
Fra udlandet fik Aalborg endelig det længe ventede besøg
af Eros Ramazzotti, som gæstede Gigantium med en
kæmpe koncertproduktion, og Deep Purple slog vejen
forbi en udsolgt Skovdalen en skøn aften i august.
På den klassiske front bød året på en koncert med Dresdner Philharmonie samt en flot koncert med verdenstenoren
Bryn Terfel og sopranen Rachel Willis Sørensen akkompagneret af Aalborg Symfoniorkester.

Opera
Programmet bød på 6 opera/ operette oplevelser. Den
første kom allerede i jubilæumsugen, da Guido Paevatalu
og trioen Dolcemente gæstede Europahallen med en Opera
highlight koncert.
AKKC var arrangør af to turnéer, som hver gæstede 3
byer. I foråret var Flagermusen fra Dessau Statsopera på
besøg i Aalborg, Vejle og Aarhus og i efteråret blev operetten Wiener Blut fra Thalia Theater Wien opført i Aalborg, Vejle og Albertslund.
Derudover var Den Jyske Opera sædvanen tro på scenen i
foråret og efteråret med hhv. Tosca og den mindre kendte
opera, men meget roste, Katja Kabanova.
Ballet/ dans
Allerede i januar måned var der ballet på programmet, da
Den Kongelige Ballet tog på turné rundt i landet med et
blandet balletprogram bestående af Enetime, The Unsung,
Tjajkovskij Pas de Deux samt udpluk fra La Bayádere.
Den Kongelige Ballets program var måske mere i
feinsmecker afdelingen, hvorimod forestillinger Rhythm of
the Dance og Peter Schaufuss ballet Satisfaction henvendte sig til et bredere publikum.

Dresdner Philharmonie 2013.

Irske The Kilkennys solgte igen ud i Europahallen, hvor
der blev serveret shepherd’s pie ved runde borde. Årets
bød desuden på genhør med Elaine Paige, James Last og
Bellamy Brothers, og så blev der givet en hyldest til to
store mænd, da Andrew Lloyd-Webber blev hyldet af The
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Three Phantoms og Tommy Cash hyldede sin bror i koncerten My Brothers Johnny Cash.
Mere end 200 bands fra ind- og udland samt over 20.000
unge publikummer besøgte AKKC i forbindelse med Ungdomsringens Musikfestival, der er Europas største af sin
slags.
Shows/stand-up
Inden for kategorien shows blev det i 2013 til et gensyn
med en række populære danske kendinge her i blandt Niels
Hausgaard, Linie 3, Zirkus Nemo og 2013 blev også året
hvor Musik & Fis, Hatten Rundt og De Nattergale igen
stod på de store scener rundt om i landet.
Europahallen blev også rammen om en sand stand-up
succes med shows fra Andreas Bo, Jonatan Spang og Tollsgaard & Pretzmann.
På den udenlandske front blev det til et gensyn med det
meget populære Michael Jackson show Thriller Live, og

Bee Gees blev hyldet i et nyt show med titlen Saturday
Night – the Ultimate Tribute to the Bee Gees.
Et enkelt show skiller sig dog ud fra de andre. Det drejer
sig om Danmarks Indsamling 2013, hvor Aalborg sammen med Horsens, Odense og Roskilde var en del af det
store DR live show Danmarks Indsamling, hvor der blev
dystet på hvilken landsdel, som var den mest gavmilde.
Det blev med Nordjyderne som vinder, men inden kåringen af vores landsdel som Danmarks mest gavmilde, lå der
et kæmpe stykke arbejde fra bl.a. kultur- og presseafdelingen, der blev en hel del erfaringer rigere på, hvordan man
tilrettelægger og planlægger et tv-show.
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jubilæumsugen med deres show Det må ikke hedde revy!
Pga. sygdom erstattede Anne Herdorf dog Flemming Jensen i showet.
Musicals
We Will Rock You blev årets helt store musical oplevelse,
og Nordjyskes anmelder var helt enig, da der blev uddelt 6
stjerner til forestillingen. Musicalen spillede 6 gange i
Gigantium, og der blev solgt knap 10.000 billetter.
Desuden bød 2013 på hele 3 nye musical oplevelser med
de nyskrevne musicals Fregatten Jylland, produceret af
holdet bag succes forestillingen Lyset over Skagen, og
familiemusical Valhalla – Balladen om Balder, der fortæller historien om de nordiske guder. Sidste skud på stammen var musicalen Jeg elsker dig!?, der blev opsat for
første gang i Danmark i en dansk oversættelse af Henrik
Lykkegaard.
Desuden var der også mulighed for at opleve et udpluk af
de helt store musical klassikere, da Rachel Tucker sammen
med de danske tenorer Quattro Tenori, de svenske sangstjerner The Vocalettes og akkompagneret af The West

End Musicians indbød til en aften fyldt med stjernestunder
i musicalshowet Musicals Forever.
Harlekinprisen…
…blev uddelt for 11. gang. Modtageren var Per Pallesen,
som slog et smut forbi Aalborg i forbindelse med et morgenmøde for husets sponsorer.
Personale
Personaleforbruget har i alt været 2,00 heltidsansatte i
Kulturafdelingen i 2013. Dette svarer til normeringen.
Anna Schiønning Vest blev pr. 1. august ansat i barselsvikariat for Stine Lyng.

Skuespil
Inden for de seneste år har vi oplevet en væsentlig tilbagegang i salget af abonnementsbilletter. Derfor valgte vi i
2012, dels at reducere udbuddet inden for skuespil, som
udgør en del af abonnementsprogrammet, og dels at satse
på de mindre og mere intime rammer i Europahallen og
Det Lille Teater. Denne tendens blev fulgt op i 2013 og det
blev således kun til et enkelt skuespil, da Folketeatret gæstede Europahallen med den politiske farce Javel, Hr. Minister.
Revy
Cirkusrevyen kunne i 2013 traditionen tro melde udsolgt
til samtlige forestillinger i Aalborg. Og der var også rigtig
godt gang i salget til Aalborg Vinterrevy, hvor der kun var
enkelte dage med ledige pladser i salen. Årets hold bestod
af instruktør Leif Maibom og et gensyn med Thomas
Mørk, Pernille Schrøder, og sidste års debutant i Vinterrevyen Vicki Berlin. Kapelmester for årets revy var Thomas
Pakula.
Udover de to kendte revyer bød året også på revy-besøg
fra tre velkendte herrer, da Leif Maibom, Flemming Jensen
og Flemming Krøll gæstede Europahallen i forbindelse
med
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Presse og PR
Events og projekter
Første halvår af 2013 blev præget af de to store begivenheder, hvor presseafdelingen var tovholder på store dele af
arrangementet, nemlig vores 60 års fødselsdag og lige efter
den store opgave med at etablere indhold og afvikling af
det store tv-show og indsamling til Danmarks Indsamling
2013. Begge dele gav os stor eksponering i både vore
regionale medier såvel som de landsdækkende. Og i august
var presseafdelingen tovholder på vores nye forsøg på at
gøre salget af billetter til sæsonstarten i august til en begivenhed. Det lykkedes med stort dækning i medier, flot
besøg og stor velvillighed fra de medvirkende kunstnere
bl.a. Pernille Schrøder, Ole Thestrup, Finn Nørbygaard,
Jette Torp, Rasmus Krogsgaard, Aalborg Symfoniorkester
og mange flere. Vores kommunikative rolle er således
blevet bredt ud til også i høj grad at være medspiller eller
tovholder på større events, og vi afsluttede året med et
stemningsfuldt af slagsen, da vi i samarbejde med Aalborg
City afviklede et 1. søndag i advent arrangement i Kildeparken ved De Syngende Træer, der smuk indledtes med
fakkeltog fra Rådhuset på Gammeltorv.
Andre presse highlights
Vi havde på pressesiden, de om man må sige sædvanlige,
highlights som Cirkusrevyen og Aalborg Vinterrevy, og
specielt Cirkusrevyen gav masser af omtale med en ølbrandbil og et hold feststemte skuespillere, der delte røde
roser ud på nogle af byens torve. Dertil kom træplantninger med først Eros Ramazzotti i Gigantium og i november
den første dobbelt-plantning med operastjernerne Rachel
Willis-Sørensen og Bryn Terfel.
Presseture
Året bød på to velafviklede presseture til hhv. London for
at dække We Will Rock You og senere på året til Berlin
for at skabe opmærksomhed omkring Wintergartens første
danske besøg med variete-showet Made in Berlin. Og
noget tættere på drog vi også til Århus med nogle medier
for at dække premieren på Fregatten Jylland.

mest med pressemeddelelser. Her ligger uden tvivl et større potentiale, da AKKC ligesom alle andre aktører oplever,
hvor svært det i dag er at ramme bredt, for medieforbruget
anno 2013 har aldrig været mere polariseret, og det stiller
store krav og meget medgået tid til at ramme alle AKKC’s
meget forskelligartede målgrupper. Landsdækkende presse
og provins rimer dårligt, men vi var dog at finde med portrætter af Ernst Trillingsgaard, placering af Det Internationale Melodi Grand Prix, Danske Kirkedage, besøg af operastjernen Bryn Terfel, Harlekinprisen og så gav Socialdemokraternes kongres og en international klimakonference også omtale.
De elektroniske platforme
Vores hjemmeside er altafgørende for salg af billetter. I
2013 besluttede vi at skifte vores IT-samarbejdspartner, og
hermed opnåede vi ikke alene bedre service og større sikkerhed samt planlagt udviklingsarbejde, men også en væsentligt lavere pris på vores forbrug af ekstern serverplads.
Vi havde 439.985 besøgende på akkc.dk og de syv messesites havde i alt 50.894 besøgende. Vores månedlige elektroniske nyhedsbrev modtages nu af 18.000, og vi har
3.800 medlemmer i Showbizzen og vores facebooksite er
vokset fra 11.000 likes til 16.000 likes, og er nu så stort at
vi valgte at spare et ret dyrt abonnement hos vores tidligere
samarbejdspartner, og så dyrke andre facebook-sites med
mange likes f.eks. Nordjyske, Camping.dk osv.

Annoncering går elektronisk
I 2013 er det også for alvor slået igennem med nye annonceringsformer både hos Google, Facebook og forskellige
andre muligheder. Disse annonceringsformer varetager vi,
da kompetencen og viden samt den analytiske del alle
ligger i vores afdeling, selvom det rettelig er ren markedsføring. Målrettet annoncering med Google add-words
sikrer os således, at vi fastholder vores mål om at ligge 1
eller 2 i søgningsresultatet på Google. Desuden afprøver vi
OAX (open add exchange), hvor man i små tekstannoncer
får vist sit budskab i relation til avisens indhold på hjemmesiden – altså læser man erhvervsstof vises vores annonce for mødefaciliteter, læser man musik, så dukker koncertnyheder op osv. På facebook annoncerer vi nu ved
stort set alle forestillinger, og når vi er klar ressourcemæssigt er der på andre elektroniske platforme gode muligheder. Vores app blev lanceret i begyndelsen af 2014 med
service og info, og fra maj vil den være at finde i Appstore, hvilket er en klar fordel kommunikativt.

Eros Ramazzotti planter træ

AKKC i pressen
Pressearbejdet er stadig i høj grad baseret på udsendelse af
pressemeddelelser, som vi skrev 127 af i 2013. Men også
den direkte kontakt til pressen, forsøger vi at dyrke mere.
Den personlige kontakt med noget eksklusivt eller en speciel vinkel. Nicemedier og fagblade dyrker vi også, dog

Personale
Personaleforbruget har i alt været 3,00 heltidsansatte i
Presseafdelingen i 2013.
Afdelingen har været begunstiget af praktikanter fra AAU,
som har ydet en uundværlig supplerende indsats.
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Driftsafdelingen
Driftsafdelingen omfatter driftsledere og driftsassistenter,
håndværkerafdeling, specialarbejdere, kontrollører, garderobepersonale og piccoliner. Nævnte personale er organisationsmæssigt placeret under teknisk chef.
Opfyldelse af formål
Bygninger.
Den indvendige vedligeholdelse af centrets bygninger
foretages af AKKC. Som følge af at AKKC får flere arrangementer samt at Aalborghallen nu er blevet 60 år er
det mere nødvendigt end nogensinde at vedligeholde bygningerne indvendigt. Derfor har man videreført, at 2 af
specialarbejderne foretager håndværksarbejde samt de
mindre reparationer af bygningerne, således at publikumsområder fremstår pæne og vedligeholdte. Der er primo
2007 blevet udarbejdet en tilstandsrapport, dels af Aalborg Kommunes Rådgivende Arkitektkontor vedrørende
bygningerne, dels af AKKC vedrørende teknik og andet.
De to rapporter er blevet sammenskrevet og prioriteret til
gennemførelse i perioden 2009 – 2012. Ifølge rapporten vil
gennemførelsen af tilstandsrapportens foreslåede renoveringsarbejder beløbe sig til i alt ca. 95 mio. kr. i den 4årige periode.
Sideløbende med tilstandsrapporten blev der i 2008 udarbejdet et dispositionsforslag, og det hedder sig i dispositionsmappen at udgangspunktet for projektet har været at
arbejde med visionen – den ideelle løsning for AKKC – at
gøre centret attraktivt og tidssvarende for at kunne imødegå fremtidig konkurrence på kongres og kulturudbud i
Danmark. Den resulterende økonomi, kr. 130 mio., vidner
da også om et udstrakt projekt, som overgår den pt. værende økonomiske bevilling.

Renoveringen 2009-2012 i overskrifter.
Forhal
Forhallen fremstår i dag som et helt nyt og indbydende
rum, hvor belysning, nye farver og møbler byder vores
mange gæster velkommen. Hvor spindeltrappen til 1. sal
tidligere gik igennem loftet er der nu etableret et kunstigt
ovenlys som giver rummet et helt nyt udtryk. Samtidig er
kunstværket Livsglædens Herold skabt af billedhuggeren
Henrik Starcke igen kommet til sin fulde ret. 2011 var året
hvor den sidste del af forhallen blev fornyet. Det gamle
filttæppe blev fjernet og et helt nyt og lyst klinkegulv har
givet forhallen den sidste finish.

Forhal 2009

Dispositionsforslaget er udarbejdet af Aalborg Kommunes
Rådgivende Arkitektkontor i samarbejde med Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S og Rambøll Danmark A/S, og er et
udtryk for den ideelle løsning uden økonomiske begrænsninger.
Ud fra de Kommunale bevillinger, samt den til rådighed
værende økonomi blev resultatet, at renoveringsarbejdet i
perioden skulle holdes inden for ca. 65 mio. kr.
I forhold til det sammenskrevede og prioriterede dispositionsforslag, har det derfor været nødvendigt at foretage
skarpe prioriteringer.

Efter færdiggørelsen af renoveringen 2009-2012 er der
udarbejdet en ”mangelliste” dvs. en liste over de arbejder
som blev foreslået i tilstandsrapporten, men af økonomiske
grunde ikke gennemført. Listen er ajourført, så tilkomne
behov er indarbejdet. Summen udgør arbejder for ca. 30
mio. kr.

Totalrenoveret forhal 2011
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Foyer
I Aalborg Kongres & Kultur Centers smukke foyer har
udfordringen været at skabe et rum hvor det store kunstværk på væggene ind imod salen, skabt af Richard Mortensen, kommer til sin ret. Og med valget af et lyst loft
med indbyggede lyslinier og indfarvede spots samt bevaring af de berømte klynger og mælkevej, er det lykkedes til
fulde.
I 2012 fik vi sat sidste punktum for renoveringen i foyer.
Med det nye klinkegulv er der nu skabt en naturlig og
smuk samhørighed imellem forhallen og den store sals
foyerområde. De ens gulve og lofter forbinder nu rummene og giver vores gæster en ny og spændende arkitektonisk
oplevelse.
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Salen
Den store sal i Aalborg Kongres & Kultur Center, i daglig
tale Aalborghallen har gennemgået en nærmest totalrenovering i perioden
Der er foretaget ændringer på teknik, overflader, inventar
og det bygningsmæssige.

Aalborghallen 2009

Gammelt gulv

Aalborghallen 2012

Nyt gulv
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Inventar
På inventarsiden skete der store forandringer i Aalborghalen. Alle teaterstole er udskiftet til en ny model og med
nye farver. I samarbejde med Aak Bygninger blev der
udarbejdet et udbudsmateriale og ud fra de indkomne forslag og opstillede kriterier faldt valget på ”Primo” stolen
fra firmaet Martela A/S.
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Lille Teater, Mikael Thejlls, i kraft af stofprintet og de
tapetagtige mønstre, som bliver muliggjort her.

Fortæppe ”Aalborghallen”

Ny teaterstol model ”Primo”
Der er samtidig lagt et stort arbejde i at få udviklet en ny
måde at håndtere de mange teaterstole på. I tæt samarbejde
med husets specialarbejdere er der fundet en mere tidssvarende og ergonomisk korrekt måde at udføre de mange
omflytninger på.

Fortæppe ”Europahallen”

Nye fortæpper til de 3 scener.
Aalborg Kongres & Kultur Centers 3 scener har fået nye
fortæpper. De 3 tæpper er doneret af Ny Carlsberg Fonden
i forbindelse med husets 60 års jubilæum. Opgaven har
været lagt i hænderne på tekstilkunstnerne Malene Landgreen, Tekstilie Illusioner med Anne Mette Larsen, Anne
Louise Bang og Helle Trolle samt Mikael Thejll, og de tre
tæpper er syet af Priebe Sceneteknik, der ikke tidligere i
Danmark har haft en så stor syopgave med kunstnerisk
designede scenetæpper. Ved indvielsen udtrykte Maria
Fabricius Hansen fra Ny Carlsberg Fonden bl.a;
- Ny Carlsbergfondet har med vilje valgt kunstnere, der
arbejdede i forskelligt formsprog og med forskelligt udgangspunkt i forhold til tekstiler og mønstre. Det har givet
tre meget forskellige scenetæpper, i Aalborghallen Malene
Landgreens, som er syet i store harlekinfelter i de flotte
farvestærke stoffer fra Kvadrat, det andet i Europahallen,
Anne Louise Bang, Anne Mette Larsen og Helle Trolle, til
sammen kaldet Tekstile Illusioner, i kraft af vævningen og
brugen af de avancerede effektgarner, og det tredje i Det

Fortæppe ”Det Lille Teater”
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Udvendig belysning
Aalborg Kongres & Kultur Center har også fået nye lamper på svalegangen ud imod Kildeparken.
Lamperne er designet af arkitekter fra Aak Bygninger og
produceret lokalt af Aalborg Aluminiums Industri. Med en
indbygget LED lampe er det nu muligt at sætte farve på
bygningen og således skabe stemninger til husets arrangementer. De mange flotte farver kan nydes både inde fra
foyeren og udenfor i Kildeparken.

Scenetårn efter udsmykning 2013

Personale
Personaleforbruget har været på 29,70 heltidsstillinger i
2013 i Driftsafdelingen. Personaleforbruget i 2012 var på
30,50 heltidsansatte.
Afdelingen har flere løsarbejdere tilknyttet. Disses arbejdstid er omregnet til heltidsstillinger og inkluderet i personaleforbruget
AKKC set fra Kildeparken
Udsmykning af scenetårn.
Det har i mange år været et stort ønske for AKKC at få det
meget synlige scenetårn udsmykket. Og i 2013 lykkedes
det således.
Med økonomisk støtte fra BRF Kredit A/S, Det Obelske
Familiefond og Aalborg Kommunes Kunstfond fremstår
scenetårnet ved AKKC nu med Danmarks 2. største vægmaleri på i alt 320m2
Vægmaleriet er en del af BRF Kredit´s projekt MurMal og
vægmaleriet på scenetårnet er det 3. i en række af lignende
projekter i Aalborg. Arbejdet med at male det store kunstværk er udført af lærlinge fra Construction College Aalborg som en del af Deres praktikperiode.

Scenetårn før udsmykning 2013
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