
 

04-11-2022 10:16 1

Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Piano Days Copenhagen 2023

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 25-03-2023

Slutdato: 25-03-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

3

Sted

Koncertkirken Blågårds Plads

Blågårds Plads 6A, 2200 København N

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

125000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Bisse (Thorbjørn Radisch Bredkjær) Zoi Efstathiou 

Ghost Flute & Dice (Mikkel Almholt)

Evt. relevant link til 

projektet:

https://pianodayscph.com/

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Foreningen Piano Days Copenhagen søger hermed om støtte til at gennemføre 

Piano Days Copenhagen 2023. Denne festival er unik i dansk sammenhæng, da vi 

ser på tværs af alle genrer og istedet fokuserer på pianister, der skriver 

deres egen musik og gennem klaveret har udviklet deres helt egen stemme. 

Grundet krigen i Ukraine har vi skabt et helt særligt program for 2023 der vil 

give krigsoplevelserne en kunstnerisk stemme og hjælpe med at holde danskernes 

fokus på Ukraine. Til årets festival bestiller vi tre nye værker af tre 

forskellige kunstnere, hvor rammerne er at lave musik for præpareret klaver 

med objekter indsamlet i Ukraine. Med de samme rammer for alle tre værker 

skaber vi en spændende musikalsk aften og understreger det fællesskab der er 

nødvendig for at komme igennem svære tider. Vi har indgået aftaler med 

kunstnerne Bisse, Zoi Efstathiou og Ghost Flute & Dice som ud over at 

præsentere den genrebredde som er festivalens kerneidé, også har den 

kunstneriske indføling til at skabe vedkommende værker med udgangspunkt i 

objekterne fra Ukraine. Værkerne premieres ved festivalen der vil blive 

afviklet d. 25. marts 2023 i Koncertkirken Blågårds Plads i København.

Formidling af projektet

Foreningen Piano Days Copenhagen har altid gennemført velplanlagte PR-

kampagner og vi planlægger også i år at bruge ca. 20% af budgettet på PR-

arbejde. I år planlægger vi at få en dedikeret PR-medarbejder med på holdet i 

de sidste måneder op til festivalen. Selve PR-kampagnen foregår via en lang 

række medier og platforme. Ligesom andre år vil vi starte med at få produceret 

en video, der beskriver festivalens idé og årets bestillingsopgaver og få 

produceret grafisk materiale både til fysiske og online medier. Omkring to 

måneder før festivalen begynder vi at sprede alt dette materiale ud via 
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annoncekampagner på sociale medier, plakater i byrummet, pressemeddelser til 

både lokale og landsdækkende medier samt fagrelevante magasiner. At have en 

kunstner som Bisse fra det populærmusikalske felt med vil også skabe omtale i 

sig selv. Fordi festivalen ikke binder sig til en specifik genre henvender 

vores PR-kampagner altid meget bredt, men med årets fokus på Ukraine vil 

festivalen også have appel ud over det rent musikalske. Vi vil f.eks. 

samarbejde med organisationen Ukraine House in Denmark om at formidle 

festivalens program ud til de herboende ukrainere.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Foreningen Piano Days Copenhagen

Momsregistreret


