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Kresten Schultz-Jørgensen træder ind i Ensemble MidtVests bestyrelse
CEO og stifter af rådgivningsvirksomheden Oxymoron, Kresten Schultz-Jørgensen, indtræder i Ensemble
MidtVests bestyrelse. Nyheden kommer samtidig med, at Ensemble MidtVests rammeaftale for perioden
2021-2024 netop er faldet på plads med Statens Kunstfond. En 4-årig aftale der endnu engang er indgået
mellem Ensemble MidtVest, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Struer Kommune samt Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.
”Bestyrelsen har arbejdet målrettet på at finde et nyt medlem med netop de kompetencer, som Kresten
Schultz-Jørgensen bringer til bordet”, fortæller bestyrelsesformand Annemette Færch, og fortsætter:
”Kresten kommer med 25 års erfaringen inden for ledelse og strategisk kommunikation i bl.a. medie-og
kulturbranchen, og beskæftiger sig med positionering, branding og PR i sin rådgivningsvirksomhed. Det
gør ham til en yderst kvalificeret kandidat, der ikke blot supplerer bestyrelsens øvrige kompetencer og
fagligheder, men som også er et vigtigt fokus, når det kommer til indsatsområderne i den strategi, der
ligger til grund for den nye rammeaftale. Vi ser derfor frem til at byde Kresten velkommen i Ensemble
MidtVest bestyrelse”.
Kresten Schultz-Jørgensen glæder sig ligeledes over at træde ind i samarbejdet omkring ensemblet, der
ikke blot har til opgave at servicere det Midt-og vestjyske lokalområde med kammermusik af højeste
kvalitet, men hvis aktiviteter også rækker ud nationalt såvel som internationalt. ”Ensemblet har en rigtig
spændende position i dansk musikliv, og der er med både den lokale forankring og en international
orienteret ensemblechef fantastiske muligheder. Jeg glæder mig til at være med på rejsen”, udtaler
Kresten Schultz-Jørgensen.
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Om Kresten Schultz-Jørgensen
Har beskæftiget sig med ledelse og strategiske kommunikation - politisk, i mediebranchen og i både
offentlige og private virksomheder. Kresten er i dag ejer af rådgivningsvirksomheden Oxymoron, der
arbejder med virksomheders positionering, branding og strategi, PR og PA. Kresten underviser desuden
på CBS, ligesom han besidder en række bestyrelsesposter hos bl.a. Copus PR, Museet for Søfart,
Kreativitet og Kommunikation, Hjerteforeningen og Børnehjertefonden.
Læs mere her: https://www.krestenschultz.dk/

Medlemmer i Ensemble MidtVests bestyrelse:
Annemette Færch, formand, udpeget af bestyrelsen
Pernille Bloch, næstformand, udpeget af Holstebro Kommune
Ernst B. Knudsen, udpeget af Herning Kommune
Lars Møller Pedersen, udpeget af Struer kommune
Mads Bille, udpeget af bestyrelsen
Kresten Schultz-Jørgensen, udpeget af bestyrelsen
Ulrik Skeel, udpeget af bestyrelsen
Søren Juul Baunsgaard, repræsentant for den tilsynsførende kommune
Peter Kirstein, medarbejderrepræsentant
Henrik Majgaard, tilforordnet, Ensemblets Venner

Om Ensemble MidtVest
Ensemble MidtVest blev etableret i 2002 og består af 9 klassiske musikere, der tilsammen udgør en
besætning bestående af en strygekvartet, en blæserkvintet og en pianist. Ensemblet er et af Danmarks
basisensembler og bor til daglig på HEART – Herning Museum of Contemporary Art, der både huser
prøvelokaler og koncertsal.
Med et repertoire der dækker over klassisk kammermusik og fri improvisation spiller ensemblet ca. 100
koncerter om året i ind- og udland. Ensemble MidtVest har bl.a. optrådt i Carnegie Hall i New York, Nordic
Museum i Seattle, Kings’ Place i London, såvel som på Musikfestspiele Mecklenburg-Vorpommern, Rio
International Chamber Music Week, ULTIMA Festival i Oslo, The Vale of Glamorgan Festival i Wales og
Mantova Chamber Music Festival i Italien.
Dertil kommer samarbejder med en lang række højtprofilerede musikere, heriblandt Pekka Kuusisto
(violin), Martin Fröst, Charles Neidich, Johannes Peitz (klarinet), Torleif Thedéen, Christoph Richter,
Andreas Brantelid, Matthew Barley (cello), Knut Erik Sundquist (kontrabas), Alexander Lonquich,
Christian Ihle Hadland, Christina Bjørkøe, Aleksandar Madžar (klaver), Johannes Fischer (percussion),
Christina Landshamer (sopran), Bo Skovhus (baryton), Per Arne Glorvigen, Paolo Russo (bandoneón),
Den Danske Strygekvartet og Trio con Brio Copenhagen.
Ensemble MidtVest har indspillet 22 albums. Indspilningen af Mozart og Brahms klaverkvartetter har
tidligere vundet DRs P2-Prisen for årets bedste danske CD-udgivelse.
Ensemble MidtVest er støttet af Statens Kunstfond samt af de tre kommuner Herning, Holstebro og
Struer.

