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Opsummering – på Aarhus Symfoniorkester
• Når I læser rapporten og bruger tallene, skal I være opmærksomme på at base-størrelserne er relativt små. 

Det betyder, at der er større statistisk usikkerhed. Der hvor I skal være ekstra opmærksomme er der 
markeret med en gult

• Aarhus Symfoniorkester har et højt kendskab - både landsdækkende og lokalt. Dog størst i Aarhus.

• I forhold til Publikumssegmenterne så har Aarhus Symfoniorkester samlet set flere "Interesserede" og 
lidt flere "Uinteresserede end på landsplan.

• Der er dog stadig en rigtig stor andel "Potentielle", som der med fordel kan arbejdes positivt med at få til 
at blive gæster. Der skal kigges på, hvordan de nemmere finder vej til koncerterne. Og der er et større 
arbejde med at få de "potentielle" udenfor kommunegrænsen i tale.

• ”Skeptikerne” og ”Uinteresserede” synes ikke umiddelbart at være anstrengelserne værd at forsøge at få 
ind til koncerterne.

• Blandt Kultursegmenterne er der typisk en række segmenter som vi anbefaler at dykke ned i. Hos Aarhus 
Symfoniorkester vil vi i første omgang anbefale at bruge kræfterne på Stimulering, Bekræftelse og 
Tilkendegivelse. De er alle meget fokuseret på den samlede oplevelse, og at det er nyt og spændende.

• Det er vigtigt at tænke på, at værdisætte oplevelsen for gæsterne, der er prisfølsomme. En genvej kan 
være at arbejde med at give dem mulighed for at reservere tidligt og før andre, operere med klippekort til 
koncerter, så der er en synlig rabat. Og så er der stor interesse for at kombinere en koncert med mad og 
drikke, og selve koncerten må også gerne være i et ukonventionelt format.

• Fra side 19-30 finder I inspiration til det videre strategiske arbejde med data i denne undersøgelse



Baggrund

Introduktion til DEOO 
publikumsundersøgelse
Diverse definitioner 



Metode

• DEOO publikumsundersøgelse afdækker danskernes kendskab til og brug af DEOO, 
samt en mere generel holdning til koncerter med symfoniorkester, kammerorkester, 
kammerensemble eller et big band.

• Denne rapport indeholder kun tal for ét enkelt orkester eller ensemble. Der 
henvises til den samlede rapport for at få de overordnede resultater.

• Følgende orkestre har deltaget i undersøgelsen og udgør dermed også det samlede 
kendskab til DEOO i analysen: Ensemble Storstrøm, Ensemble MidtVest, Randers 
Kammerorkester, Esbjerg Ensemble, Aarhus Jazz Orchestra, Copenhagen Phil, 
Sønderjyllands Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, 
Aarhus Symfoniorkester, Det Kongelige Kapel, DR Big Band, DR Symfoniorkester

• Analysen er gennemført af RasmussenMarker og THULSTRUP Research for DEOO.
• Undersøgelsen er gennemført som et webbaseret survey. Indsamlingen af 

interviews er foregået i perioden 21. august 2020 til 2. september 2020 og er 
foretaget af Userneeds. Der blev i alt indsamlet 2.000 besvarelser blandt danskere i 
alderen 18+, og dataindsamlingen blev foretaget efter nationalt repræsentative 
kvoter på parametrene køn, alder og geografi. 



Geografi definition
som indgår i rapporten på de enkelte orkestre og ensembler

Landsdækkende:

DR Symfoniorkester

DR Big Band

Det Kongelige Kapel

Regionale:

Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester (Region Hovedstaden og Region Sjælland)

Odense Symfoniorkester (Fyn samt Odense Kommune)

Sønderjyllands Symfoniorkester (Region Syddanmark (uden fyn))

Aarhus Symfoniorkester (Region midt samt Aarhus Kommune)

Aalborg Symfoniorkester (Region nord samt Aalborg Kommune)

Basisensembler

Aarhus Jazz Orchestra - Aarhus kommune

Ensemble MidtVest - Herning kommune, Holstebro kommune, Struer kommune og Ikast-Brande kommune

Esbjerg Ensemble - Esbjerg kommune og Vejen kommune

Randers Kammerorkester - Randers kommune

Ensemble Storstrøm - Guldborgsund kommune, Lollands kommune, Næstved kommune og Faxe kommune

De regionale indgår også som 
region og nogle med 
hjemhørende 
kommune

Basisensembler indgår også med deres
hjemhørende kommune(r)



Udbredelse
Kendskab og brug 



Introduktion til kendskabs-kortet
Vi skelner i kendskabskortet mellem ”venstre side”, som har et kendskab og ”højre side”, som slet ikke kender
I venstre side vil vi i den efterfølgende analyse skelne mellem ”Samlet kendskab”, som er hele venstre side,  ”Kender” og ”Har hørt”
Det er vigtigt at forstå, at vi i analysen skelner mellem ”Har hørt om” og altså ikke kender særlig meget til under det samlede kendskab 
og ”Har hørt en koncert med” blandt dem der kender godt/ Kender lidt

Regionale

Kender godt Kender ikke

Kender Lidt

Har hørt om

4l. Kender du eller har du nogensinde hørt om 
DR Big Band?
Ja, kender/ har hørt om 74,5%
Nej, kender ikke/ har ikke hørt om 25,5%

4kl. Hvor godt kender du DR Big Band?
[3] Kender godt 11,4%
[2] Kender lidt 33,5%
[1] Har hørt om 29,6%
[-] Nej, kender ikke/ har ikke hørt om 25,5%

Spørgsmål som indgår i kendskabskortet

5a. Hvornår har du sidst hørt en koncert med Ensemble 
Storstrøm?
[6] Inden for de sidste 6 måneder
[12] Inden for de sidste 12 måneder
[24] Inden for de sidste 24 måneder
[30] Længere tid siden
[-] Aldrig
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Spørgsmålet om man har hørt en koncert – stilles kun til 
dem som kender – Altså kender godt og kender lidt



Aarhus Symfoniorkester har et markant højere kendskabsgrad end øvrige 
regionale orkestre, men blandt kendere af orkestret er det enten meget lang tid siden
eller aldrig at man har været til en koncert – 35.8% af dem der kender har været
til koncert inden for 2 år.

4a. Kender du eller har du nogensinde hørt om Aarhus 
Symfoniorkester ?
Ja, kender/ har hørt om 770 38,5%
Nej, kender ikke/ har ikke hørt om 1.230 61,5%

4ka. Hvor godt kender du Aarhus Symfoniorkester?
[3] Kender godt 80 4,0%
[2] Kender lidt 279 13,9%
[1] Har hørt om 411 20,5%
[-] Nej, kender ikke/ har ikke hørt om 1.230 61,5%

Basis: Kender Aarhus Symfoniorkester… 359

5a. Hvornår har du sidst hørt en koncert med Aarhus 
Symfoniorkester?
[6] Inden for de sidste 6 måneder 21 6,0%
[12] Inden for de sidste 12 måneder 46 12,7%
[24] Inden for de sidste 24 måneder 61 17,1%
[30] Længere tid siden 170 47,2%
[-] Aldrig 61 17,0%

6,0%
12,7%

17,1%

47,2%

17,0%

Inden for de sidste 6 måneder

Inden for de sidste 12 måneder

Inden for de sidste 24 måneder

Længere tid siden

Aldrig

Kendskab Brug

Brug er blandt de 17,9% som kender

Kender
Kender lidt/ kender godt

17,9%

Kender ikke
61,5%

Har hørt om
20,5%



Kendskab til de regionale orkestre i deres 
hjemmemarked - nationalt, regionalt og kommunalt
Samlet kendskab: Kender/har hørt om

38,5%

58,6%

76,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Aarhus Symfoniorkester
Kommunalt
Regionalt
Nationalt

Det samlede kendskab 
hæves naturligt regionalt 
og i lokalområdet.

Aarhus Symfoniorkester øges til 
hhv. 58,6% og 76,6% hvilket er 
pæne stigninger.
Det tyder på, at det samlede 
kendskab regionalt og kommunalt 
er pænt højt.



Benchmark - Kendskab - nationalt
Samlet kendskab: Kender/har hørt om
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Copenhagen Phil
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Det Kongelige Kapel
DR Big Band

DR Symfoniorkester
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Regionale

Basis
ensembler



Det samlede kendskab bunder ikke så dybt 
Rigtig mange har kun hørt om –
til gengæld giver ”kender” mange gæster…..

Når vi fjerner ”har hørt om” reduceres kendskabet betragteligt for de 
landsdækkende og de regionale orkestre

7,2%

4,3%

6,5%

6,7%

8,3%

15,3%

25,1%

26,3%

27,3%

27,9%

38,5%

57,7%

74,5%

85,1%

33,4%

3,1%

3,9%

4,5%

5,2%

7,8%

12,8%

14,1%

12,5%

14,1%

18,0%

28,9%

44,9%

56,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Ingen af dem

Ensemble Storstrøm

Esbjerg Ensemble

Ensemble MidtVest

Randers Kammerorkester

Aarhus Jazz Orchestra

Sønderjyllands Symfoniorkester

Copenhagen Phil

Aalborg Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester

Det Kongelige Kapel

DR Big Band

DR Symfoniorkester

Kender godt/lidt

Kender /har hørt om

Aarhus Symfoniorkester mere end halverer sit kendskab når
”har hørt om” fjernes.



Rigtig mange, som kender (kender godt/ kender lidt) har også hørt 
orkestret på et tidspunkt – 43,7% ud af 47,2% lokalt
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Har hørt på et tidspunkt Kender godt/lidt Samlet kendskab



Introduktion til publikumssegmenter

Fire segmenter 
Publikumssegmenter består af fire segmenter og er en enkel inddeling af 
borgerne ud fra deres overordnede holdning til, om det er vigtigt at have 
klassiske orkestre i Danmark samt borgernes forbrug af klassiske koncerter de 
seneste 2 år.
Denne segmentering giver et grundlæggende indtryk af, hvilke borgere, der 
udgør de eksisterende og de potentielle gæster til  koncerter med 
symfoniorkestre, kammerorkestre, kammerensembler og big bands i 
Danmark.
•Interesserede: publikummer med positive holdninger til klassiske koncerter
•Potentielle: ikke-publikummer med positive holdninger til klassiske 
koncerter
•Skeptikerne: publikummer med negative holdninger til klassiske koncerter
•Uinteresserede: ikke-publikummer med negative holdninger til klassiske 
koncerter

Det er valgt at indplacere personer, der svarer "ved ikke" til spørgsmålet 
omkring vigtigheden af klassiske koncerter i publikumssegmenterne 
uinteresserede eller skeptikerne. Det er 5,4%, der svarer "ved ikke" til 
spørgsmålet omkring vigtigheden af klassiske koncerter i Danmark.

Potentielle
41,9%

Skeptikerne
4,0%

Uinteresserede
29,4%

Interesserede
24,8%

Oplever ikke
DEOO som vigtige

Oplever DEOO 
som vigtige

Har været til koncert indenfor 
de seneste 24 måneder

Har ikke været til koncert 
indenfor de seneste 24 
måneder

Potentielle
41,9%

Skeptikerne
4,0%

Uinteresserede
29,4%

Interesserede
24,8%



Publikumssegmenter
Aarhus Symfoniorkester har lokalt en stor andel af interesserede, der dog falder lidt med afstanden.
Dermed vokser gruppen af "Potentielle", når man kigger ud over kommunegrænsen. Der er lidt
flere "Uinteresserede" end på landsplan.

National Kommunalt

26,6% 4,1%

36,8 % 32,5%

Interesserede Skeptikerne

Potentielle Uinteresserede

20,0% 2,8%

44,5 % 32,7%

Interesserede Skeptikerne

Potentielle Uinteresserede

Regionalt

Aarhus Symfoniorkester

Potentielle
41,9%

Skeptikerne
4,0%

Uinteresserede
29,4%

Interesserede
24,8%

Potentielle
41,9%

Skeptikerne
4,0%

Uinteresserede
29,4%

Interesserede
24,8%

Oplever ikke
DEOO som 
vigtige

Oplever DEOO 
som vigtige

Har været til koncert 
indenfor de seneste 24 
måneder

Har ikke været til 
koncert indenfor de 
seneste 24 måneder



Introduktion til kultursegmentering

• Segmenterne er styret af folks rodfæstede kulturværdier, 
ikke af alder, køn og uddannelse. 

• Holdninger til den rolle, som kulturen spiller i deres liv, 
opdeler segmenterne

• Hvad der motiverer til at bruge kultur er afgørende for 
segmenteringen

• Giver et fælles sprog om og indblik i at forstå publikum
• Udviklet sammen med kulturlivet i UK og har været i brug 15 

år
• For yderligere beskrivelse af de enkelte kultursegmenter 

henvises til DEOO Publikumsundersøgelse total rapport
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Nationalt Regionalt Kommunalt

Bekræftelse Berigelse Underholdning Essens

Tilkendegivelse Perspektiv Frigørelse Stimulering

Kultursegmenter vist nationalt, regionalt og kommunalt
Der er en stor andel af Stimulering og Bekræftelse i Århus-området. Dem vil vi anbefale at fokusere
på i forhold til koncerter med et mere populært eller anderledes udtryk. Glem ikke at tage hånd om
Tilkendegivelse, da de er gode ambassadører og elsker at gå til koncert.

Aarhus Symfoniorkester

Der er en stor andel af Stimulering i Århus-området
Dem vil vi anbefale at fokusere på. Men 
Bekræftelse kommer også godt med, og sammen 
med Tilkendegivelse er de gode ambassadører og
de elsker at gå til koncert.

Stimulering skal helst have et anderledes udtryk,
Mens Bekræftelse elsker der store brag.

Underholdning er et stort segment i kommunen, 
men de er mere vanskelige og de bør ikke 
være fokusområde.



Nationalt - Potentialer i de forskellige kultursegmenter
Der er 4 segmenter, der stikker ud og som er meget glade for klassiske koncerter.
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Barrierer, indhold, formater, kanaler og pakkeløsninger
I det strategiske arbejde kan man tage afsæt i de efterfølgende 
slides alt afhængig af hvad de enkelte orkestre/ ensembler vælger 
at fokusere på
Grønne rubrikker betyder mere end 3% højere end total på 
landsplan

Grønne rubrikker betyder mere end 3% højere end total på landsplan
Orange rubrikker betyder mere end 3% lavere end total på landsplan.

Et kig ind i en række spændende områder

3% 3%



# % Aarhus Symfoni- 
orkester

Aarhus Symfoni- 
orkester

Aarhus Symfoni- 
orkester

Aarhus 
Kommune

Basis : Alle 2.000 770 359 298 144
Basis: Går typisk til koncerter  mindre end 3 gange på ét år … 1.615 563 226 184 113

11a. Markér alle årsagerne til, at du ikke går oftere til koncert... - Gerne flere svar

For høje billetpriser/ økonomiske årsager 414 25,7% 30,1% 36,4% 36,5% 33,4%
Kender ikke rigtig nok til musikgenren 374 23,2% 20,4% 16,8% 15,6% 33,0%
Foretrækker koncerter med fokus på underholdning 200 12,4% 12,3% 13,7% 15,1% 11,6%
For fint til mig 92 5,7% 5,0% 4,0% 4,3% 10,3%
Spilletidspunkter 75 4,6% 5,1% 5,7% 5,9% 1,8%
Mangler parkeringsmuligheder 34 2,1% 3,1% 3,8% 3,7% 1,6%
Mangler viden om hvornår koncerterne spilles 227 14,1% 17,5% 19,7% 19,9% 14,9%
Føler mig generelt ikke tilpas til sådanne arrangementer 158 9,8% 8,1% 4,4% 4,9% 9,5%
Lokation (for langt væk) 314 19,4% 24,8% 27,6% 27,5% 7,0%
Mangler tid 213 13,2% 16,5% 21,1% 21,7% 23,0%
Man kan ikke få noget at spise og drikke 13 0,8% 0,5% 0,9% 1,1% 0,0%
Synes ikke jeg passer ind 212 13,1% 11,6% 8,8% 8,0% 13,2%
Mangler nogen at følges med 234 14,5% 18,0% 18,8% 18,9% 18,3%
På grund af Corona 167 10,3% 11,0% 16,9% 19,1% 10,5%
Interesserer mig ikke/ bryder mig ikke om 630 39,0% 29,0% 16,8% 15,9% 41,1%
Mit behov for koncerter er dækket 210 13,0% 16,7% 19,6% 21,1% 17,1%
Dårlig hørelse/ dårligt helbred 21 1,3% 1,7% 0,4% 0,5% 0,0%
Har små børn/ har børn 7 0,5% 0,7% 1,4% 1,1% 0,0%
Andet, noteret 30 1,8% 2,5% 3,5% 2,2% 1,6%
Ved ikke 61 3,7% 2,4% 2,2% 1,6% 0,8%

Ensemblers 
Geografi …

4kn.Kender 
eller har 

nogensinde 
hørt om …

4kn.Kender 
…

5hd.Hørt …Total

Barrierer - Hvorfor man ikke kommer oftere til koncert
Det er især pris og lokation, der er barrierer for at gå til koncert

Aarhus Symfoniorkester



# % Aarhus Symfoni- 
orkester

Aarhus Symfoni- 
orkester

Aarhus Symfoni- 
orkester

Aarhus 
Kommune

Basis : Alle 2.000 770 359 298 144
Basis: Går typisk til koncerter...1 eller flere gange … 815 417 266 225 63
12. Hvilke af følgende emner er de vigtigste for dig... - Gerne flere svar
At stedet tilbyder gode faciliteter – forplejning, p-pladser etc. 163 20,0% 20,9% 19,9% 19,3% 19,6%
At det er en stor kunstnerisk oplevelse 453 55,6% 64,0% 61,0% 60,1% 61,5%
At oplevelsen er for hele familien – spænder fra aktiviteter for mindre børn til 
voksne

97 11,9% 10,3% 11,8% 12,7% 16,6%

At jeg kender musikken/ musikstykket og har hørt det i forvejen 195 23,9% 24,6% 20,4% 21,1% 22,5%
At jeg kender komponisten/solisten/dirigenten 127 15,6% 17,7% 18,3% 19,4% 15,3%
At der medvirker spændende kulturpersonligheder 114 14,0% 15,0% 17,0% 18,0% 11,2%
At oplevelsen er berigende/inspirerende 486 59,6% 67,9% 65,6% 63,7% 71,0%
At oplevelsen giver mig øget indsigt 158 19,3% 17,7% 18,9% 18,8% 13,4%
At oplevelsen giver øget indsigt i, hvem vi er som folk 79 9,7% 10,1% 10,1% 9,7% 1,6%
At oplevelsen er underholdende 442 54,3% 59,4% 54,9% 56,0% 61,6%
At oplevelsen gør mig rørt, glad etc. 455 55,8% 59,3% 59,7% 58,8% 75,7%
At jeg/vi selv bliver aktive i oplevelsen 53 6,5% 7,2% 9,0% 8,9% 7,7%
At oplevelsen er sammen med andre 347 42,6% 45,1% 39,1% 41,5% 55,3%
Ingen af disse 21 2,6% 1,1% 1,1% 1,3% 1,4%
Ved ikke 52 6,4% 2,3% 1,1% 1,3% 5,0%

Total
Ensemblers 
Geografi …

4kn.Kender 
eller har 

nogensinde 
hørt om …

4kn.Kender 
…

5hd.Hørt …

Aarhus Symfoniorkester

Præferencer til indhold – det skal være berigende, rørende, storslået,
underholdende og så skal det være sammen med andre



# % Aarhus Symfoni- 
orkester

Aarhus Symfoni- 
orkester

Aarhus Symfoni- 
orkester

Aarhus 
Kommune

Basis : Alle 2.000 770 359 298 144
Basis: Går typisk til koncerter...1 eller flere gange … 815 417 266 225 63
14. Forestil dig, at der ved billetsalg til en koncert...blev tilbudt en 
pakkeløsning...Hvilke elementer skulle der så tilbydes som en del af pakken? - 
Gerne flere svar …
Drinks i pausen 247 30,3% 30,4% 32,4% 33,0% 30,0%
Overnatning tæt på 145 17,7% 17,1% 15,2% 16,2% 11,3%
Koncert menu 218 26,7% 29,3% 26,4% 28,2% 25,1%
Rundvisning 163 20,0% 21,1% 19,0% 19,1% 13,9%
Møder med musikere/dirigent/komponist/solist 109 13,4% 16,0% 16,5% 15,6% 12,4%
Billetter til flere kulturoplevelser i området 184 22,6% 24,4% 25,7% 25,9% 26,1%
Klippekort med billetter til flere koncerter - med samlet rabat 263 32,3% 38,4% 41,3% 43,6% 32,9%
Reservation af bestemte sæder før andre 200 24,6% 25,3% 24,9% 26,0% 21,6%
Andet, noteret 9 1,1% 0,7% 0,8% 0,5% 0,0%
Vil ikke benytte pakkeløsninger 186 22,8% 21,3% 18,2% 17,7% 33,1%
Ved ikke 108 13,3% 8,9% 7,3% 6,9% 15,6%

Total
Ensemblers 
Geografi …
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Præferencer til indhold – Ønsker til pakkeløsninger
Både koncertmenu, drinks i pausen og samlet rabat på køb til flere
koncerter er populært

Aarhus Symfoniorkester
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Basis : Alle 2.000 770 359 298 144
24. Hvis du skulle være medlem af en kulturinstitution, hvilke tilbud/ordninger vil 
du så finde mest attraktive? - Vælg op til 3 tilbud/ordninger …
Kunne reservere pladser før andre (teater og koncerter) 429 21,4% 25,3% 27,3% 28,8% 16,7%
Kom med som den første 111 5,6% 5,6% 7,0% 7,1% 4,6%
Særlige aktiviteter før og efter forestillingen 259 12,9% 15,9% 19,5% 18,5% 9,4%
Gavekort til billetter, forplejning 372 18,6% 18,1% 15,9% 14,8% 29,1%
Gavekort til årskort – Kom med i klubben 174 8,7% 9,4% 11,5% 11,4% 8,6%
VIP events 258 12,9% 12,5% 12,3% 11,7% 14,3%
Rabat på forplejning 285 14,2% 16,7% 16,1% 18,1% 14,1%
Medlemskab giver rabat til shop/merchandise 144 7,2% 7,8% 8,8% 8,6% 5,4%
Rabatordninger til flere kulturinstitutioner 519 25,9% 31,5% 34,7% 35,6% 25,8%
Rabat på billetter ved køb af billetter til flere begivenheder 599 29,9% 37,3% 44,6% 47,5% 31,4%
Andet, noteret 23 1,1% 1,3% 1,1% 1,3% 0,7%
Ingen 26 1,3% 1,2% 1,0% 1,2% 1,9%
Ved ikke 576 28,8% 21,8% 15,1% 13,4% 26,3%
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Hvad er vigtigst ved et medlemskab af en kulturinstitution?
Det er populært med rabatordninger, rabat på køb af billetter til flere
kulturinstitutioner samt at kunne reservere plads før andre.
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8. Hvilke typer af koncert oplevelser vil du generelt foretrække? - Gerne flere svar

Store koncerter - som symfoniske koncerter - klassiske koncerter 568 28,4% 41,6% 53,2% 54,1% 32,7%
Familiekoncerter 422 21,1% 23,7% 25,8% 26,5% 19,6%
Store koncerter - med big bands 452 22,6% 29,5% 36,4% 35,8% 35,7%
Opera/ operetter/ musicals 343 17,1% 26,1% 32,6% 33,0% 13,4%
Populærkoncerter – fx Harry Potter 457 22,9% 23,8% 28,5% 26,7% 28,5%
Små koncerter - kammerkoncerter 327 16,3% 24,2% 34,5% 34,6% 16,5%
Koncerter af kortere varighed - op til 60 minutter 509 25,5% 32,9% 34,9% 36,1% 28,5%
Koncerter af længere varighed - over to timer 325 16,2% 19,0% 25,0% 25,3% 17,1%
Ingen/ ingen af ovenstående 39 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,9%
Ved ikke 449 22,4% 12,9% 6,0% 5,2% 18,6%
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Formater. De store symfoniske koncerter topper listen 
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13. Hvor finder du helst information om/inspiration til en koncert? - Gerne flere svar

På de sociale medier (fx Facebook, Instagram, youtube) 218 26,8% 26,9% 26,8% 26,9% 39,1%
Anmeldelser på Google/Tripadvisor 62 7,6% 7,3% 7,8% 8,3% 9,2%
Anmeldelser i medierne 293 35,9% 40,4% 40,6% 40,8% 35,4%
Personlige anbefalinger fra familie/venner 330 40,5% 44,2% 42,5% 42,5% 46,1%
Influencers/ bloggere 25 3,0% 2,0% 2,3% 2,7% 4,7%
Arbejdsplads, kollegaer 105 12,9% 14,9% 14,5% 14,8% 18,3%
Dagblade 218 26,7% 30,9% 30,1% 29,6% 19,7%
Ugeavis/ Lokalaviser 218 26,7% 30,6% 30,3% 28,9% 28,5%
Kulturinstitutioners egne websites 246 30,1% 38,3% 44,5% 43,8% 46,4%
Generelle websites om kulturaktiviteter 186 22,8% 25,7% 27,1% 26,7% 32,2%
Søgning på internettet generelt 288 35,3% 39,3% 36,8% 36,2% 38,2%
Kulturinstitutioners egne publikationer 207 25,5% 31,0% 33,6% 32,3% 28,8%
Nyheds-mails 209 25,6% 30,8% 33,6% 36,3% 31,7%
Andet sted, noteret 7 0,9% 1,3% 0,7% 0,4% 0,0%
Ved ikke 112 13,7% 6,9% 4,5% 4,8% 13,0%
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Kanaler - Forskelle på hvor man helst søger information

Kanaler - Forskelle på hvor man helst søger information
Vær opmærksom på, at egen website er et populært sted at hente
Informationer. Generelt bruges medieplatforme meget til at finde
Information.
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7. .. Hvad forbinder du med …..? - Hvad er de kendt for?

jeg kender en musiker i bandet
århus festuge
hygge
mange ting - dog er ringenes herre forestillingerne rimeligt iøjenfaldende
jeg kender en der engang var med
har boet i byen og har hørt omtale af det blandt venner og i programmer.
klassisk musik
gode koncerter hvor vi kan have børn med
klassisk musik
jeg mener blot jeg har hørt dem i radioen og omtalt i medier (og lign.)
har bestilt koncert i efteråret
jeg har kun hørt dem på tv
symfonier og koncerter
jeg har sunget med i kor hvor de spillede
landsdels orkester
koncerthuset i aarhus
spændende koncerter af høj kvalitet
jeg ved ikke hvad de er kendt for, men har boet i århus i mange år, og da hørte og læste jeg af og 
til
klassisk musik
set i tv.
nytårskoncert
lokal
aarhus musikhus

musik af god kvalitet
akkompagnement til balletforestillinger og selvstændige koncerter
opera i aarhus
klassiske koncerter
dejlig musik
musikhuset i århus
fleksibelitet stabilitet, høj faglighed
ikke min smag
store højtidligheder
koncert i musikhuset
klassisk kvalitet
de holder til i århus musikhus
søndag formiddag på skanderborg festival.
musik i aarhus - bl.a. festugen
høres ofte sammen med den jyske opera
klassiske koncerter i musikhuset i aarhus, fx
kulturbegivenheder
koncerter i musikhuset
klassisk musik. jeg har hørt den i aarhus musikhuset
klassisk musik
et dygtigt symfoniorkester
musik
smukfest
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7. .. Hvad forbinder du med …..? - Hvad er de kendt for?

koncerter i musikhuset
klassisk musik. nytårskoncert. dygtige
god oplevelse
blandet både klassisk og andet
klassisk musik
musik
flere deltagere i dr’s klassiske musikquiz
godt orkester
opera og theater
det er symfoniorkesteret i århus.... de er mest kendt for klassiske koncerter så
vidt jeg husker.
øh klassisk musik
adspredelse og hyggelige koncerter i riisskov hvor jeg hørte dem, samt fra tv
koncerter i musikhuset
landsdelsorkester som spiller klassisk musik i musikhuset.
hygge
smukfest
i gl. dage var det som jeg husker alm. klassik musik
klassiske koncerter i aarhus musikhus
koncerter i aarhus musikhus
musik i århus?..
jul
musikhuset

klassisk musik
skøn musik - den bedste oplevelse var hvor de spillede for elaine page i musikhuset . selv elaine
page og hendes dirigent hoppede og dansede af glæde og gav 5 ekstra numre.
klassisk musik
klassisk musik
koncerter
klassisk
klassisk musik
hørt dem i århus musikhus
musik
god musik
et gammelt orkester. musikhuset. skolekoncerter.
blandet repertoire
konserter
musik
god musik
tiltrækker internationale dirigenter, kvalitet, cd indspilninger, spænder bredt nyt og gammelt, 
tager på indenlandske og udenlandske turneer, gratis koncerter, kommer rundt i byens skoler.
dygtige musikere. gode koncerter
musik?
blandet musik
alsidighed
jeg er født i aarhus og kender det derfor af navn
kender en der spillede der.
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Hvad kendetegner bedst Aarhus Symfoniorkester?
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