
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Invigning av Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet 
 
Nu är själva hjärtat klart i det omfattande, unika orgelprojekt som hittills pågått i fyra år. Det handlar om Luleå 
tekniska universitets nya jätteorgel, världens modernaste orgel, placerad vid universitetets verksamheter i 
Piteå. Orgeln som benämns Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet är ett levande, högteknologiskt 
instrumentet, tillverkad för musikaliskt forskningsarbete.  
 
Satsningen på världens modernaste orgel är en av de största som Luleå tekniska universitet gjort både 
konstnärligt och ekonomiskt och har möjliggjorts genom ett betydande bidrag till universitet från 
Kempestiftelserna och även via bidrag från andra intressenter. 
 
Välkomna till invigningen 13 oktober som hålls av Luleå tekniska universitet och Piteå kommun! 

 
Sagt om Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet: 

 

”Det aldrig tidigare hörda, det aldrig tidigare sedda” 
 Hans-Ola Ericsson, projektledare för Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet. 
 

”Världens modernaste orgel-Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet-är ett tekniskt såväl som 
konstnärligt underverk, en unik skapelse” 
Johan Sterte, Rektor vid Luleå tekniska Universitet 

 
”Med den nya orgeln fullbordas vårt fantastiska konserthus. Orgeln blir juvelen i kronan och kommer att 
beröra våra sinnen högst påtagligt” 
Peter Roslund, Kommunalråd i Piteå 

 
Plats: Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet i Studio Acusticum 
Datum: lördag 13 oktober 
Medverkande: Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet, Helena Stenberg, kommunalråd i 
Piteå, Christer Wiklund, prefekt vid Institutionen konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska 
universitet, Hans-Ola Ericsson, projektledare för Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet och Roger 
Norén, konserthuschef Studio Acusticum 
Pressträff: 17:00-17:30 möjlighet till intervjuer med ovan nämnda personer i Konserthustrappan Studio 
Acusticum, 18:00 formell invigning av orgeln, därefter Invigningskonsert, se PDF. 
 
Upplysningar: Katarina Karlsson, pressansvarig för Orgelinvigningen vid Luleå tekniska universitet. tel. 0920 49 21 28, 
072 727 45 60 eller katarina.karlsson@ltu.se, Tomas Riklund, Pressansvarig Studio Acusticum tel 070 675 11 33 

 

Luleå 2012 10 09 

 

mailto:katarina.karlsson@ltu.se

	Invigning av Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet
	Nu är själva hjärtat klart i det omfattande, unika orgelprojekt som hittills pågått i fyra år. Det handlar om Luleå tekniska universitets nya jätteorgel, världens modernaste orgel, placerad vid universitetets verksamheter i Piteå. Orgeln som benämns O...
	Satsningen på världens modernaste orgel är en av de största som Luleå tekniska universitet gjort både konstnärligt och ekonomiskt och har möjliggjorts genom ett betydande bidrag till universitet från Kempestiftelserna och även via bidrag från andra in...
	Välkomna till invigningen 13 oktober som hålls av Luleå tekniska universitet och Piteå kommun!
	Sagt om Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet:
	”Det aldrig tidigare hörda, det aldrig tidigare sedda”
	Hans-Ola Ericsson, projektledare för Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet.
	”Världens modernaste orgel-Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet-är ett tekniskt såväl som konstnärligt underverk, en unik skapelse”
	Johan Sterte, Rektor vid Luleå tekniska Universitet
	Plats: Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet i Studio Acusticum
	Datum: lördag 13 oktober
	Medverkande: Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet, Helena Stenberg, kommunalråd i Piteå, Christer Wiklund, prefekt vid Institutionen konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet, Hans-Ola Ericsson, projektledare fö...
	Pressträff: 17:00-17:30 möjlighet till intervjuer med ovan nämnda personer i Konserthustrappan Studio Acusticum, 18:00 formell invigning av orgeln, därefter Invigningskonsert, se PDF.
	Upplysningar: Katarina Karlsson, pressansvarig för Orgelinvigningen vid Luleå tekniska universitet. tel. 0920 49 21 28, 072 727 45 60 eller katarina.karlsson@ltu.se, Tomas Riklund, Pressansvarig Studio Acusticum tel 070 675 11 33

