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Kære Vanløse Lokaludvalg 

Nu da Stairway endelig er åbnet, og vi fra DIT:KBH er blevet en del af kulturlivet i Vanløse, 
vil vi gerne opdatere jer om hvad der er af planer og program i det næste stykke tid. Vi 
håber at dette kan blive indledningen på et godt samarbejde hvor I føler, at vi bidrager til 
bydelen og ser os som en potentiel samarbejdspartner.  
 
 

BAG STAIRWAY 

En del har spurgt til konstellationen bag Stairway og DIT:KBH. Kulturhusenheden DIT:KBH 
under Kultur- og Fritidsforvaltningen består af Huset-KBH, Union, Kulturhuset Indre By, 
KraftWerket (herunder spillestedet Underwerket), Villa Kultur, Onkel Dannys Plads 
(herunder spillestedet Råhuset og spisehuset Hverdagen), Kildevæld Kulturcenter, 
Krudttønden, Basement, frivilligkorpset CPH Volunteers, et kommende Demokratihus i 
Kødbyen og Stairway.  
 
Teamet bag Stairway varetager desuden Onkel Dannys Plads, Basement og Kraftwerket i 
Valby. I 2021 forventes også åbning af et Demokratihus i kødbyen som bliver en tæt 
institution til os. Vi arbejder meget på tværs af de forskellige lokationer, og derfor vil I se 
tilfælde hvor eksempelvis Stairway, Råhuset, Demokratihuset, Kraftwerket og Basement 
laver tætte samarbejder.  

Selvom vi er et team der har mange adresser, har vi særligt vores gang på Onkel Dannys 
Plads. Her har vi kontorer, og I er altid velkomne til at kigge forbi. 
 

 

DEN FØRSTE SÆSON – ÅBNING I EN CORONA-PANDEMI 

Året 2020 blev på ingen måde det vi så for os i starten af året. Vi havde travlt med at 
bygge bar, installere fadølsanlæg, tapetsere backstagelokale, booke forårsprogrammet 
og forberede åbningen af Stairway til den 27. marts. 
 
Men desværre satte Covid-19 en pind i hjulet, og processen gik i stå sammen med resten 
af samfundet. Forårsprogrammet blev ét stort puslespil, der først blev udskudt én gang 
og så én gang til, hvormed det forvandlede sig til et efterårsprogram. Den endelige 
åbningsdato blev rykket til 3. september 2020. 
 
Det blev en dejlig dag hvor det lykkes os at åbne og fejre det nye spillested. 
Arrangementet blev afholdt trods restriktioner og op mod 150 valgte at kigge nysgerrigt 
forbi bydelens nye spillested.  
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Det er mildest talt ikke det bedste år at åbne et spillested, men med den enorme 
opbakning, vi har fået fra lokalmiljøet og alle de gode kræfter, der er i bydelen, har vi 
formået at åbne et smukt og professionelt spillested med et skarpt program i hjertet af 
Vanløse midt i en corona-pandemi.  
 
Det faktum er heller ikke gået ubemærket hen. Musikmagasinet GAFFA har i 
decemberudgaven kåret Stairway til Månedens Spillested.  
 

 

 
 
 

MEDVIND OG GODE SAMARBEJDER 

Til trods for restriktioner, aflysninger fra udenlandske artister, omlægning af program og 
begrænset kapacitet har vi haft nogle helt fantastiske koncerter og mange af dem har 
været udsolgte i forsalg. Her kan nævnes Dør Nr. 13, Chorus Grant, Per Vers, Rikke 
Thomsen, ANYA, Narcosatánicos, DM i Beatbox og mange flere. Vi mærker en stigende 
interesse for Stairway fra gæster, artister, samarbejdspartnere, frivillige og medier.  
 
I denne coronatid sker der også gode initiativer på tværs af byen, og Stairway har i den 
forbindelse taget mod en række koncerter, der ikke kunne afvikles på andre venues. 
Blandt andet en koncert fra Hotel Cecil med sanger/sangskriver Rikke Thomsen, og Asger 
Techau fra bandet Kashmir flyttede fra Stengade til Stairway. Spillestedet Råhuset på 
Vesterbro fejrer i år 10 års jubilæum, og Stairway danner nu rammerne om en stor del af 
jubilæumsprogrammet. Summer in the City Festivalen har vi også fundet rum til i en tid 
hvor festivalen ikke kunne samles på Onkel Dannys Plads som tidligere, ligesom 
arrangørkollektivet bag spillestedet Underwerket i Valby har fået rum til at holde liv i den 
musikalske undergrund i en svær tid.   
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Frivillige har også fundet vej til Stairway. Bag baren, i entréen, bag lyspulten og fotolinsen 
møder gæsterne Stairway’s skønne frivillige. Stairway har allerede et stærkt og meget 
engageret hold der gerne vil involveres i spillestedet. En del er lokale Vanløseborgere, 
enkelte er udvekslingsstuderende fra forskellige steder i verden og enkelte er fra andre 
steder i København. Det er en mangefacetteret gruppe som vi er meget taknemmelige 
for og glæder os over at skulle arbejde sammen med. 

 

To frivillige bag baren. Foto: Line Poulsen 

    

 
 

I KIKKERTEN 

En masse godt er på tegnebrættet den kommende periode, som vi glæder os til at kunne 
dele med jer. Særligt glæder vi os til Julestue den 18. december, hvor vi sprænger 
rammerne for koncertformatet. Det er ikke for tidligt at garantere, at julestuen bliver en 
fast tradition på Stairway.  
 
2021 er også godt på vej hvor vi arbejder på at tiltrække nogle bydelsdækkende festivaler 
til Vanløse som eksempelvis Copenhagen Jazz Festival, filmfestivalen CPH:DOX, 
Copenhagen Light Festival, Golden Days og meget andet.  
 
Vi er spændte og optimistiske omkring den kommende periode til trods for den lidt 
besværlige tid for kulturen. Vi glæder os til, at vi for alvor kan skabe kulturaktivitet i 
Vanløse uden coronaens begrænsninger.  
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Vi sætter stor pris på jeres opbakning og lad endelig høre fra jer, når I vil på besøg!  
 

Med venlig hilsen 
Peter Bække Olesen, Leder, G94J@kk.dk  
Line Poulsen, PR og Profilering, NK8K@kk.dk  

På vegne af hele teamet bag Stairway.  


