
 

 

Pressemeddelelse 16. januar 2023  

 

Kulturnat Helsingør får nyt sekretariat og formandskab 

 

Kulturnat Helsingør, én af Helsingørs, Espergærdes, Hornbæks og Tikøbs markante 
begivenheder, skifter formandskab. 

Administrationen af og sekretariatet for Kulturnat Helsingør har i en årrække været varetaget af 
Helsingør Teater, men vil i fremtiden blive overdraget til Foreningen Helsingør Europæisk 
Kulturhovedstad 2032, der siden 2020 på frivillig basis siden 2020 har drevet projektet Elsinore 
2032 med Aslak Gottlieb som formand for bestyrelsen. Medlemmerne er en blanding af borgere, 
foreninger og virksomheder som aktivt støtter op om visionen. 

Med administrationen følger også formandskabet for styregruppen for Kulturnat Helsingør.  

"Kulturnatten er en af Helsingør Kommunes allerstørste publikumssucceser, hvor borgere opsøger 
kulturlivets mange kulturtilbud. Og den er samtidig et af de bedste eksempler på et godt 
samarbejde mellem kultur og handelslivet i Helsingør Kommunes handelsområder", udtaler den 
afgående formand Jens Frimann Hansen.  

"Det har været en kæmpe fornøjelse at være en del af dét samarbejde. Samtidig må vi også 
konstatere, at Kulturnatten har brug for nyt blod og udvikling, hvorfor jeg synes det er det helt 
rigtige tidspunkt at give stafetten videre til Foreningen Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 
2032." 

Formand for Foreningen Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032, Aslak Gottlieb siger: 

”Kulturnatten er et anarkistisk projekt på den fede måde, hvor butikker, foreninger og 
kulturinstitutioner i hele Helsingør arbejder under samme paraply. Det er et godt eksempel på den 
type samarbejde, vi håber at understøtte de kommende 10 år på vejen til at blive Europæisk 
Kulturhovedstad. Vi skylder alle sammen Helsingør Teater stor tak for deres arbejde med at 
organisere Kulturnatten. Efter så mange år er det kun rimeligt, at nogle andre tager over, og som 
en relativt nystartet forening er vi fulde af energi og har mod på opgaven.” 

Kulturnat Helsingør er støttet af Helsingør Kommune og arrangeres af en styregruppe med 
repræsentanter for Helsingørs handels- og kulturliv og Helsingør Kommune.  

Fremover vil Kulturnat Helsingørs sekretariat kontaktes via Foreningen Helsingør Europæisk 
Kulturhovedstad 2032 på kulturnatten@elsinore2032.dk. 

Aslak Gottlieb kan yderligere kontaktes på telefon 41 40 49 58. 

Man kan læse mere om Elsinore 2032 på www.elsinore2032.dk  

 

Mere information om Kulturnat Helsingør findes fortsat på www.kulturnathelsingor.dk  

 

PRESSEFOTOS: 
https://drive.google.com/drive/folders/1RlfNTZ3uGdvffB_lrlJrp3P1KCnv97E9?usp=sharing  

Linket giver adgang til fotos fra de arrangementer, Elsinore 2032 stod bag på Kulturnat Helsingør 
2022.  

Fotograf: Jesper Bækgaard  
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