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Den typiske gæst er 55+ fra Herning og 
Ikast-Brande Kommuner. Der kommer man-
ge par, og gæsterne er typisk vant til at gå til 
koncerter, forestillinger og shows i den klas-
siske stil. De er typisk veluddannede, har god 
økonomi og er villige til at bruge penge på en 
god rosévin. De bruger facebook som socialt 
medie, nogle instagram. De holder typisk Her-
ning Folkeblad.

Der kommer folk udefra. Det er typisk meget 
operainteresserede gæster. De kommer både 
alene, i par og sammen med venner.

Besøgende bruger primært byen om aftenen, 
hvor de tager ud at spise på byens restauran-
ter. Lav gode tilbud og måske en operamenu.  

Kør gerne kampagner på facebook med jeres 
tilbud til operafestivalens gæster. De er akti-
ve på facebook. Sæt skilte med operamenu 
udenfor restauranten.

Læs mere om Herning Opera Festival på 
www.herningoperafestival.dk eller find festiva-
len på facebook og instagram - brug 
#herningoperafestival

Herning Opera Festival • 25. - 28. august 2022

Herning Opera Festival er en operafest for alle aldre, alle typer, alle 
slags ører, alle musikelskere – både operakendere og operanovicer. 
Målet er at præsentere opera, som publikum aldrig har oplevet det 
før. Festivalen tager med andre ord operaen ud af koncertsalene og 
lader den lyde og genlyde nye steder og på nye måder vest for den 
jyske højderyg. 

Mange af landets store operasangere rejser hertil for at synge på 
operafestivalen – og for flere af dem er det endda en hjemrejse. For 
Herning har i mange år været et meget vigtigt omdrejningspunkt for 
udvikling af sang i Danmark, og flere af festivalens sangere er født og 
opvokset i Herningområdet. Fælles for alle de deltagende kunstnere 
er, at de er fabelagtige sangere, og at de alle med glæde har takket ja 
til at synge på Herning Opera Festival.

• Operafestival 

• Koncerter på forskellige lokatio-
ner: Herning Bibliotekerne, HE-
ART, MCH Herning Kongrescen-
ter, Højhuset, Herningsholm 
Museum, Herning Kirke, Torvet, 
CHPEA, Fermaten

• Der er en blanding af gratis og 
betalte koncerter. 

• Se mere her  
www.herningoperafestival.dk
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Oplevelsesappen VisitHerning Explore guider områdets 
gæster til udvalgte natur-, historie- og kunstoplevelser og 
gode tilbud, når de vil udforske Herning og Ikast-Brande. 
Læs mere her

Hjælp jeres gæster til flere oplevelser


