
 

Musikhuset – bag om kulissen 

og ned i teknikken? 
 

Energiforum Danmark i Midtjylland inviterer medlemmer og andre 

interesserede til spændende rundvisning i Musikhuset i Aarhus. 
 

Tid: Torsdag d. 15, juni kl. 13.00-16.15 

Sted: Musikhuset, Thomas Jensens Alle, 8000 Aarhus C (Vi mødes i foyeren 

ved billetsalget – kom præcist af hensyn til rundvisningen) 

Når et hus som Musikhuset åbner dørene for et af sine utallige 

arrangementer, er der tusindvis af tekniske detaljer der skal være på plads 

og oplevelsen, indeklimaet og energiforbruget afhænger af, at teknikken 

virker. 

 

Hvilke krav stilles der til et hus som musikhuset, så oplevelsen føles 

storslået uden at energiforbruget bliver det? 

 

Energiforum Danmark i Midtjylland inviterer til en spændende rundvisning i 

Musikhuset. 

  

Kom med 15. juni og deltag i: 

 
● Rundvisning bag kulissen  

● Præsentation af energiprojekter i musikhuset 
● Præsentationer om commisioning, styring og regulering 

 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 13.00 

 
Rundvisning i Musikhuset  
v/ Jesper Kjær og Anders Hede, Musikhuset 
  

Kl. 14.00 Velkomst og deltagerpræsentation 
v/ Frank Plith, Energiforum Danmark og Kuben Management 
 

Kl. 14.15 Energiprojekter og andre forhold i Musikhuset 
v/ Jesper Kjær, Musikhuset 
 

Kl. 14.45 Kaffepause  
 

Kl. 15.15 Energieffektivitet med DGNB 
v/ Mikkel Sølyst, Kuben Management 
 

Kl. 15.40 Styring af ventilation, dataopsamling og visualisering 
v/ Troels Høiriis, Danfoss 
 

Kl. 16.15 Farvel og tak 
 
Der er 30 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 8. juni 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 8. juni opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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