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Pressemeddelelse: 

Danish Sound Network fortsætter i en ny organisering 

Danish Sound Network videreføres i en ny forening, der har indgået aftaler med Sound 

Hub Denmark og Aalborg Universitet om videreførelse af væsentlige dele af netværkets 

aktiviteter i 2019.  

Ved udgangen af 2018 udløb Danish Sound Networks innovationsnetværksbevilling fra Styrelsen for 

Institutioner og Uddannelsesstøtte. Styregruppen har besluttet at videreføre aktiviteterne i foreningen 

’Klyngesamarbejdet Danish Sound Network’, hvor den nye bestyrelse allerede har indgået aftale med 

Sound Hub Denmark om finansiering og drift af Danish Sound Network sekretariatet i 2019. Der er 

også indgået et videnspartnerskab med Aalborg Universitet, som vil bidrage med ressourcer inden for 

områderne viden og innovation. ’Vi er glade for at Sound Hub Denmark og Aalborg Universitet sikrer 

videreførelse af Danish Sound Network, udtaler formanden Søren Bech.  

Ny organisering, men stadig samme aktiviteter 

Danish Sound Network sekretariatet har i sine første 10 år haft adresse på DTU Compute i Lyngby, den 

flyttes nu til Sound Hub Denmark, der således bliver vært for organisationen. Kristian Krämer, der tidli-

gere var Head of Projects and Internationalization, bliver ny netværksleder og ansvarlig for sekretaria-

tets arbejde. Sekretariatet vil stadig være det naturlige omdrejningspunkt i forhold til medlemskontakt, 

kommunikation, matchmaking, events og internationalisering.  ’Det er helt naturligt for os at understøtte 

Danish Sound Network, da vi har en fælles dagsorden om at styrke lydteknologi og -innovation i Dan-

mark og markere det internationalt’ udtaler Peter Petersen, adm. direktør i Sound Hub Denmark. 

Danish Sound Network – også på lang sigt  

Danish Sound Network blev etableret i 2009 af de førende danske lydvirksomheder og forskningsinsti-

tutioner, og netværket har i dag over 900 enkeltpersoner og godt 200 organisationer som medlemmer. 

Den danske lydbranche omsatte i 2017 for knap 40 milliarder kroner og beskæftigede over 29.000 an-

satte. Bestyrelsen i den ny forening med formand Søren Bech, B&O, og næstformand Nikolai Bisgaard, 

GN Hearing, i spidsen, har igangsat en strategiproces, der skal udvikle en ny netværksstrategi med fokus 

på aktiviteter og den underliggende finansieringsmodel for et fremadrettet bæredygtigt Danish Sound 

Network.  

 

For yderligere information kontakt venligst 

 

Kristian Krämer, netværksleder, Danish Sound Network, Tlf. 26123300, kk@danishsound.org  

Søren Bech, formand, Danish Sound Network, Tlf. 96844962, sbe@bang-olufsen.dk     

Peter Petersen, adm. direktør Sound Hub Denmark A/S, Tlf. 40456569, pp@soundhub.dk 
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FAKTA: 

Danish Sound Network 
Danish Sound Network fungerer som et knudepunkt for forskningsmiljøer, virksomheder, offentlige or-
ganisationer, politikere og professionelle brugere med interesse for lyd og lydteknologi. Danish Sound 
Network stimulerer vækst gennem branding af det danske lyd-økosystem og arbejder gennem work-
shops, konferencer og internationale aktiviteter med at fremme det danske lyd-økosystem inden for fem 
områder: lydoptagelse og reproduktion, lyddiagnostik og monitorering, digitale medier, lyddesign og vel-
færdsteknologier. 

www.danishsound.org  

 

Sound Hub Denmark 

Sound Hub Denmark er en ny international videns- og erhvervsklynge for lydudvikling lokaliseret i 

Struer, Danmark, som vil huse og tiltrække investorer, entreprenører, iværksættere, forskere og etable-

rede lyd- og akustikvirksomheder. Partnere i Sound Hub Denmark omfatter førende globale virksomhe-

der i den internationale audio industri; Bang & Olufsen og Harman Lifestyle samt Aalborg Universitet og 

Danish Sound Network. Sound Hub Denmark tilbyder et innovativt udviklingsmiljø for lyd med verdens-

klasse måle og test faciliteter i et spændende virksomhedsfællesskab og med adgang til vidensinstitutio-

ner og mentorer. Inden for meget kort afstand er der herudover et bredt udbud af virksomheder med 

supplerende kompetencer. 

www.soundhub.dk  
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