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AARHUS S M OSIUM 

H.K.H. Kronprinsen åbner Aarhus Symposium 2014 på Aarhus Universitet 
 

H.K.H. Kronprinsen, der er æresalumne på Aarhus Universitet, vil fredag den 7. november stå for den officielle 

åbning af Aarhus’ mest ambitiøse studenterarrangement, Aarhus Symposium 2014.  

 

Efter H.K.H. Kronprinsens åbningstale vil en række af Danmarks førende beslutningstagere indtage fyldte 

auditorier på universitetet for at indgå i tæt dialog med ambitiøse studerende om lederskab og strategi.  

 

Aarhus Symposium byder i år på 10 højtprofilerede og meget forskellige talere fra ind- og udland. Foruden 

H.K.H. Kronprinsen kan de studerende se frem til at opleve lederskikkelser, der spænder helt fra Danmarks 

forsvarschef General Peter Bartram til Thomas F. Borgen, Group CEO i Danske Bank, og Peder Tuborgh, CEO i 

Arla Foods.  

 

Netop disse tre talere har også sagt ja til at tage del i et unikt set-up under navnet Leaders’ Forum sammen 

med en nøje udvalgt gruppe af særligt dygtige og dedikerede studerende. Disse studerende udvælges på 

baggrund af deres bidrag til essay-konkurrencen Aarhus Symposium Challenge, og de vil i Leaders’ Forum 

sidde til bords med én af de tre topledere i en debat om lederskab og strategi.  

 

Aarhus Symposium, der er arrangeret af frivillige studerende, har gennemgået en imponerende udvikling 

siden det blev stiftet for få år siden. Med to prominente talere som flyver ind fra USA – henholdsvis Birger 

Steen, CEO Parallels, og Jens Nordvig, Managing Director Nomura Securities - har dette års symposium 

samtidig  et større internationalt snit end nogensinde før.  

 

Arrangementets store debatter bliver live-streamet på Aarhus Symposiums hjemmeside i samarbejde med 

Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. 

 

Om Aarhus Symposium: 

Aarhus Symposiums motto er ”Leaders of today connecting with leaders of tomorrow”. Eventet arrangeres af 

28 studerende, der dedikerer et års frivilligt arbejde til det storslåede projekt. Det er gratis for alle studerende 

at deltage i arrangementet, der på få år er vokset til et niveau, hvor de omtrent 700 pladser hvert år rives væk 

på få minutter.  

 

Kontakt: 

For yderligere information, kontakt Jakob M. Lohmann via telefon +45 20 98 46 20 eller e-mail 

marketing@aarhus-symposium.org. Grundlæggende information samt nyeste opdateringer om Aarhus 

Symposium 2014 kan findes på www.aarhus-symposium.org og de sociale medier. 
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