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forholde os til, hvor meget,
man kan betale for en kunst-
ner, når man maksimalt kan
sælge 17.000 billetter. Det
hænger jo nøje sammen.«

Tivoli Friheden ønsker iføl-
ge Henrik Ragborg Olesen
heller ikke at være en kon-
kurrent til andre koncertar-
rangører i området.

»Vi føler, at vi lægger os et
sted størrelsesmæssigt, hvor
der ikke er nogen direkte
konkurrenter i Aarhus. In-
dendørs er Ceres Arena min-
dre, udendørs er stadion me-
get større. I forhold til Eske-
lunden kan vi heller ikke væ-
re med,« fortæller han. 

Prisen er steget
Den nye scenebygning er Ti-
voli Frihedens hidtil mest
ambitiøse projekt. 

Ved indgangen til 2021 – 
inden byggeriet var gået i
gang – var prisen estimeret til
65 mio. kr. Den ændrede sig
dog hurtigt til en samlet
byggesum på 75 mio. kr. For-
ventningen er nu, at projek-
tet ender med at koste et sted
mellem 85 og 90 mio. kr., af-
slører direktøren.

»Det har givet lidt pande-
rynker i bestyrelsen, at det er
blevet så meget dyrere, men
prisstigninger på byggemate-
rialer har været et stort tema
undervejs. Vi har heller ikke
villet gå på kompromis og
risikere at fortryde senere, så
vi har også undervejs lukket
øjnene og sagt ja til bedre og
mere fremtidssikre løsnin-
ger. Nu håber vi, at vi kan lan-
de på 85 mio. kr.«

Foruden en ny scene kom-

Alle forlystelser står stille,
men aktiviteten i Tivoli Fri-
heden er hektisk.

I den nye runde scenebyg-
ning arbejder håndværkere
på alle etager. Uden på sce-
nen hænger en mand i en sele
og installerer lysdioder i en
lysskærm. Et asfaltsjak an-
lægger stier. Sprinklere vand-
er det grønne græstæppe,
som netop er blevet rullet på. 

Der er tydeligvis meget at
gøre endnu, inden Tina Dic-
kow fredag kl. 20 kan indtage
scenen, men direktør Henrik
Ragborg Olesen er fortrøst-
ningsfuld.

»Der er 80 mand i gang lige
nu, men vi har uden tvivl
nogle hårde og lange dage
foran os,« erkender han.

Bro til oplevelsesø
“Fed Fredag“ med musik er
blevet en fast tradition i Tivo-
li Friheden. Gennem de sene-
ste 18 år er det blevet til 257
koncerter. Den gamle for-
sænkede scene var imidlertid
ikke specielt publikums- eller
artistvenlig. Derfor beslutte-
de bestyrelsen at investere i
en ny moderne scene på en
”Eventø” omkranset af et
nyanlagt åsystem med et
centralt placeret 8 m højt
springvand. 

Kunstnerne og deres last-
biler med sceneudstyr og in-
strumenter kan ankomme fra
bagsiden, mens publikums
adgang til øen bliver over fem
broer. Dermed kan Eventøen
anvendes til lukkede arran-
gementer, mens parken er
åben. Ellers vil der være fri
adgang til øen.

»Vi håber, at vores gæster
vil bruge øen som et refu-
gium, hvor de kan lægge sig i
græsset og slappe lidt af fra al
hurlumhejet.«

Toilet med bar
I 2019, som var det seneste år
med en fuld koncertrække,
deltog 175.000 personer ved
de 22 koncerter – ca. 8.000
per koncert. Det nye scene-
område vil kunne rumme et
stående publikum på op til
17.000 personer, som også får
bedre toiletfaciliteter. To nye
toiletbygninger er kommet
til, og de er udstyret med roof
top-barer til særarrangemen-
ter, hvor deltagerne får en
særlig god udsigt til scenen.

»Vi er blevet beskyldt for, at
vi er gode til at hælde på folk,
men at de ikke kunne komme
af med vandet. Det kan de nu
med i alt 100 toiletter, hvis vi
tæller Hermans med,« siger
Henrik Ragborg Olesen.

Det er også slut med at
slæbe rundt på ølfustager til
de forskellige barer i koncert-
området. I forbindelse med
ombygningen er der gravet
nye rørledninger ned, som er
forbundet til 10 stk. 1.000-
liters tanke i kælderen under
scenen. Selv på en varm som-
merdag vil der være kold øl
og drinksblandinger nok i ha-
nerne, garanterer direktøren.

Af hensyn til nabolaget er
scenen drejet 61 grader i for-
hold til den gamle, så højt-
alerne peger mod stadion. To
”vinger” på hver side af sce-
nen skal desuden medvirke
til at sende lyden i den rigtige
retning.

»Nu kan vi også tillade os at
spille lidt højere uden at
genere naboerne,« forsikrer
Henrik Ragborg Olesen.

Internationale artister
Scenen er dimensioneret og
konstrueret til store produk-
tioner. F.eks. kan der hænge
30 tons udstyr i loftet. 

»Vi har valgt at lave et
koncertsted, der lever op til
alle standarder for udendørs
spillesteder af den her stør-
relse. Alt er indrettet, så vi
kan gennemføre koncerter
med internationale artister.
De kan sågar få en etage for
sig selv med private rum, -
spiseafdeling og lounge,«
forklarer Henrik Ragborg
Olesen.

Årets “Fed Fredag“-kon-
certer er med lutter danske
kunstnere og bands, men
udenlandske navne kan
komme på plakaten fra næste
år.

»Det et område, som vi
med den gamle scene var helt
afskåret fra, men nu får vi
faciliteterne til at kunne en-
gagere større navne, som og-
så vil kunne tiltrække et stort
publikum,« siger direktøren.

Ingen konkurrenter
Hvilke artister, der kunne bli-
ve tale om, tør han dog ikke
udtale sig om endnu.

»Det er breaking new
ground for os, og vi skal også

80 mand knokler for 
at blive klar til fredag: 
Tina Dickow skal 
indvi ny udendørs scene

FED FREDAG

I løbet af sæsonen vil en række
danske artister indtage parken
fredag efter fredag.

I forbindelse med fejringen af
den nye scene er der tilføjet
fi�re eksklusive lørdags-
koncerter: 

Birthe Kjær & Feel Good Band –
25. juni.

Dodo & The Dodos – 2. juli.

Yo Johnny (support) & Martin
Jensen – 9. juli.

Annika Aakjær & Anne Linnet –
16. juli.

Gæster har adgang til disse
koncerter med almindelig
entré eller sæsonkort.

Nu får vi faciliteterne til
at kunne engagere 
større navne, som også
vil kunne tiltrække et
stort publikum.
HENRIK RAGBORG OLESEN, 
DIREKTØR, TIVOLI FRIHEDEN

HENRIK GRØNVALD
henrik.groenvald@jp.dk

Aarhus får nu et nyt
udendørs spillested,
som er dimensioneret
til at kunne håndtere
store, internationale
produktioner.



mer den cirkulære bygning til
at indeholde to nye restau-
ranter, Madscenen og Back-
stage, hvor den ene bliver a la
carte-restaurant. Begge re-
stauranter forventes at åbne
hen over sommeren. Faktisk
er der ikke tale om én byg-
ning, men to meget tætståen-
de bygninger, forklarer direk-
tøren og viser i en gennem-
gang de to mure, der er ad-
skilt af et tykt lag
lydisolerende materiale.

»Konstruktionerne er ad-
skilt, så lyden fra scenen ikke
forplanter sig til restauran-
terne. Folk skal kunne sidde
og spise uden at service står
og klirrer, når musikken spil-
ler.«

Håndværkere til fest
Planen er, at restauranterne

også skal bruges som konfe-
rence- og mødefaciliteter,
når der ikke er koncerter.

Mens selve scenen og om-
rådet foran skal være færdig
på fredag, ventes bagsiden af
bygningen samt åsystemet
rundt om øen først at blive
færdig senere på måneden og
senest den 31.

Fredag bliver dog en fest-
dag for de i alt 198 håndvær-
kere, som har været tilknyt-
tet byggeriet. De er inviteret
til åbningsfest med middag
på Hermans og efterfølgende
Tina Dickow-koncert. 

Tivolidirektøren håber, at
de og alle øvrige gæster får en
god oplevelse.

»Bøgen er sprunget ud, og
det kan blive en rigtig fl�ot
premiereaften. Nu håber vi
bare, at vejret holder.«

Henrik Ragborg Olesen er sikker
på, at den nye scene vil blive
færdig til på fredag. Foto: Casper
Dalhoff�
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Bøgetræerne omkring scenen er
sprunget ud. Nu håber Henrik
Ragborg Olesen på en fl�ot for-
årsaften på fredag. 
Foto: Casper Dalho


