
 

 

Stærkt kommunikationsteam til Aarhus 2017 

 

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 styrker organisationen ved at ansætte to meget erfarne 

kommunikatører med skarpe profiler, så Aarhus 2017 sikrer sig en optimal platform for kommunikation 

internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. 

 

Bent Sørensen, der er kommunikationschef og medlem af direktionen ved EU’s Institut for 

Erhvervsuddannelser i Torino, Italien, tiltræder 12. januar 2015 i Aarhus 2017 som ny kommunikationschef. 

Bent Sørensen har blandt andet tidligere været medredaktør og medlem af B.T.s chefredaktion. 

 

Tidligere chefredaktør for Århus Stiftstidende, Peter Vestergaard, har siden 1. marts i år været konstitueret 

pressechef i Aarhus 2017, og han fortsætter i fonden fra 1. november som presse- og eventchef. 

 

Med næsten 15 års erfaring som kommunikationschef i EU er Bent Sørensen en markant international 

profil, der også har en solid baggrund fra landsdækkende danske dagblade. Peter Vestergaard har en meget 

stærk lokal og regional forankring med et omfattende netværk inden for medier, kultur, sport, erhverv og 

politik, så de to mediefolk supplerer hinanden optimalt.  

 

”Det her er et kæmpe scoop for Aarhus 2017. Jeg kunne ikke være gladere for, at denne konstellation kan 

lade sig gøre. Bent Sørensen og Peter Vestergaard supplerer hinanden perfekt og deres samarbejde vil 

styrke vores kommunikation i et både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt perspektiv,” siger 

administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews. 

 

Direktøren uddyber: 

”Bent Sørensen har mange års erfaring med planlægning og eksekvering af strategisk kommunikation og 

kampagner samt et imponerende internationalt netværk, hvilket vil få stor betydning for et internationalt 

projekt som Aarhus 2017. Peter Vestergaard har siden sin ansættelse i marts haft en væsentlig nøglerolle i 

Aarhus 2017-teamet med sit omfattende lokale og regionale kendskab og netværk, og det glæder mig, at 

han fortsætter i denne position,” siger Rebecca Matthews.   

 

Bent Sørensen er uddannet journalist og har blandt andet været redaktionschef på Berlingske Tidende og 

B.T, inden han i 1995 blev medlem af chefredaktionen på B.T. I 2000 rykkede Bent Sørensen til udlandet 

først som informationschef i Wien, inden han i 2003 drog videre til Italien for at opbygge en ny afdeling for 

ekstern kommunikation hos EU’s Institut for Erhvervsuddannelser. 

 

60-årige Bent Sørensen er desuden medlem af bestyrelsen for EU’s Oversættelsescenter i Luxembourg og 

medlem af en arbejdsgruppe under EU’s fælles Udenrigstjeneste. 

Bent Sørensen er på forkant med at udvikle nye kommunikationsformer, især på sociale medier, og i de 

seneste år er det blevet til fem internationale hædersbevisninger til Bent Sørensen og hans team. 

 

”Aarhus 2017 er en stor udfordring, og jeg glæder mig til at være med til at fortælle hele verden om den rige 

kultur og natur, der gør Aarhus og hele regionen til noget unikt i Europa. Aarhus og Midtjylland har jo 

mange kulturinstitutioner i verdensklasse, så rammerne for at være kulturhovedstad i 2017 er allerede på 



 

 

plads, og mange kreative kulturaktører er langt fremme i arbejdet med at supplere disse rammer med 

spændende og kreative projekter," siger Bent Sørensen, der glæder sig til at bo i Aarhus igen. 

 

Peter Vestergaard er også uddannet journalist og har blandt andet været chefredaktør og sportsredaktør 

på Århus Stiftstidende. De seneste seks år har den 55-årige indfødte århusianer arbejdet med store events. 

Peter Vestergaard stod blandt andet i spidsen for U21 EM i fodbold, som Aarhus var vært for i 2011, og han 

havde en nøglerolle i The Tall Ships Races i 2013. 

 

”Det vil for altid forandre Aarhus og regionen at være Europæisk Kulturhovedstad, og det er en enestående 
chance, som vi aldrig får igen. Derfor glæder jeg mig meget over fortsat at være en del af holdet bag Aarhus 
2017. De seneste otte måneder i 2017-organisationen har været en stor fornøjelse for mig, og jeg ser frem 
til et fortsat nært samarbejde med Rebecca Matthews, det stærke 2017-team og nu også en kapacitet som 
Bent Sørensen,” siger Peter Vestergaard.   
 
 
For yderligere oplysninger, kontakt pressechef Peter Vestergaard på tlf. 20 13 10 90 eller mail 
peter.vestergaard@aarhus2017.dk    
 
Rebecca Matthews og Bent Sørensen kan kontaktes via Peter Vestergaard. 


