
 
Ny bestyrelsesformand for Det Danske Suzuki Institut 

Det Danske Suzuki Institut kan nu præsentere den nye formand for Instituttets bestyrelse. Det bliver den 
59-årige Søren Bojer Nielsen, som er et velkendt ansigt i kulturlivet fra sine tidligere poster i musik- og 
fondsmiljøet.  

Søren Bojer Nielsen har en solid ledererfaring og et indgående kendskab til det klassiske musikliv, idet han 
bl.a. har været chef for Copenhagen Phil og producent for DR SymfoniOrkestret. Desuden har han erfaring 
fra den kulturpolitiske scene som tidligere formand for Statens Kunstfonds Musikudvalg og 
Kulturministeriets Tænketank for musikskoler. Senest har Søren Bojer været direktør for Det Obelske 
Familiefond og administrerende direktør for Dansk Naturfredningsforening. 

Undervisningsleder ved Det Danske Suzuki Institut Dorte Nørgaard udtaler om valget af Søren Bojer 
Nielsen som ny bestyrelsesformand:  

”Vi er utroligt glade for, at Søren har lyst til at stå i spidsen for Det Danske Suzuki Instituts bestyrelse. Med 
sin store ledererfaring og sit kendskab til både musiklivet og de store fonde, som støtter kulturen, ser vi 
Søren som den helt rigtige profil til at styrke Instituttet. Dels gennem dialog med det professionelle musikliv 
og dels gennem en målrettet strategi i forhold til fonde, som kan styrke Instituttets talentarbejde.” 

Søren Bojer Nielsen udtaler selv om sin nye post: 
”Jeg ser Det Danske Suzuki Institut som en helt central institution i dansk musikliv. Her finder vi en unik 
pædagogisk metode, som nu i over 40 år har leveret fantastiske resultater, og som samtidig har åbnet den 
klassiske musiks verden for tusindvis af danske børn og unge.  

Det er en grundidé bag Suzuki-metoden, at alle børn kan lære at spille et instrument lige så naturligt og 
sikkert, som de lærer deres modersmål. Den tanke vil jeg gerne medvirke til at udbrede ved at give både 
musikmiljøet og en bredere offentlighed indsigt i Det Danske Suzuki Instituts værdier og metoder, samtidig 
med at vi fastholder Instituttets vigtige rolle i det talentlag, som er en så vigtig del af det professionelle 
musiklivs fødekæde.” 
 

 

Kontakt 
Søren Bojer Nielsen (bestyrelsesformand) s.bojer@hotmail.dk – tlf. 28 34 09 12 
Dorte Nørgaard (undervisningsleder) suzuki.ddsi@gmail.com – tlf. 29 29 12 16 


