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SPAREBANKSTIFTELSEN SR-BANK GIR  1,375 MILL.  KRONER TIL 
ORGELUTVIKLING I STAVANGER KONSERTHUS 
 
Midlene skal benyttes til å få bygd et spesiallaget mobilt spillebord. Spillebordet kan koples 
til orgelet med kabel, og kan plassers fleksibelt på podiet. 
 
 - Dette bringer organisten ned på scenen, noe som vil øke publikumsopplevelsen ved 
orgelkonserter betraktelig, uttaler konserthusorganist Nils Henrik Asheim. - Spillebordet vil 
også åpne for nye konserframførelser og ha en viktig pedagogisk funksjon. Det gir nye 
muligheter å kunne veksle mellom det mekaniske spillebordet som er bygd inn i orgelet, og et 
elektrisk spillebord på scenen.  
 
Stavanger er blitt Norges ledende by på konserthusorgel. Det praktfulle orgelet i konsertsalen 
Fartein Valen er bygd av Ryde & Berg Orgelbyggeri. 
 
 - Orgelet  blir  komplett når vi takket være gaven fra Sparebankstiftelsen SR-Bank blir i stand 
få bygd spillebordet. - Dette har vært et savn, og noe som flere av våre gjestende organister ha 
etterlyst,  uttaler konserthusdirektør Per-Harald Nilsson. - Orgelet er blitt en merkevare for 
konserthuset, og den innovative  bruken legges merke til nasjonalt og internasjonalt. 
 
Allerede har et titalls av verdens fremste konsertorganister hatt solokonsert på instrumentet. I 
tillegg utvikler konserthusorganist Nils Henrik Asheim helt nye kunstneriske samarbeid på 
tvers av sjangere, i konseptet Orgelnatt. Stavanger symfoniorkester er en flittig bruker av 
instrumentet, kulturskoleelever får bli kjent med det, det arrangeres orgelkino og 
barnekonserter, og ikke minst den årlige ønskekonserten som samler full sal og som 
engasjerer flere hundre publikummere i avstemning.  
 
Siden det ble innviet for litt over to år siden har om lag 50.000 publikummere hørt 
instrumentet. Orgelet har fra før to sponsorer, Kverneland Bil og Dong Energy i et eget 
orgellaug 
 
Spillebordet skal bygges av Ryde & Berg Orgelbyggeri og vil bli innviet høsten 2016. 
 
For ytterligere kommentarer kontakt adm.direktør Per-Harald Nilsson, tel. 975 87 010 eller 
konserthusorganist Nils Henrik Asheim tel. 951 49 855. 
 
 


