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   Foreningen Piano Days Copenhagen har siden 2019 arrangeret en årligt tilbagevendende festival

for nyskabende og udtryksfuld klavermusik. Med støtte fra Københavns Kommune gennemførte vi

i marts vores hidtil mest ambitiøse festival med koncerter fordelt på tre dage og to forskellige

venues, altsammen i kombination med en upcycling-konkurrence, hvor designelever fra

Krabbesholm Højskole forvandlede udtjente klaverer til nye udsmykningsgenstande. Med

baggrund i krigen i Ukraine planlægger vi en helt særlig festival til marts 2023: med bestillingen af

en række nye værker af nøje udvalgte kunstnere ønsker Piano Days Copenhagen at sørge for at

krigsoplevelsen også beskrives medkunstens evne for indføling og sanselighed, og gennem

koncerterne at fastholde vores fokus på alle de udsattes forfærdelige situation.

Festivalens kunstneriske profil har fra første færd bestået af to simple principper: 

1) vi ser på tværs af genrerne og fokuserer i stedet på kvalitet og udtryk, 

2) vi præsenterer udelukkende kunstnere, der både skriver og spiller deres egne kompo-

    sitioner, dvs. pianister for hvem klaveret har en særlig rolle i, hvordan de skriver og

    tænker musik, og hvor deres personlige fremførelse også er en del af værket. 

Disse to koncepter har igennem alle årene skabt et unikt festivalprogram, fyldt med intense og

udtryksfulde koncerter, der konstant tager lytteren med ind i nye musikalske universer. I år

kombineres disse koncepter med en gennemgående ide for en række nye bestillingsværker:fra

alle kunstnerne bestilles et 15 minutter værk for klaver, der er præpareret med objekter

indsamlet i Ukraine. 

    "Præpareret klaver" er en hel subgenre for sig indenfor klavermusik, der kan spores tilbage til

den amerikanske komponist John Cage, der allerede i 1940erne begyndte at eksperimentere med

at placere objekter direkte på og mellem klaverets strenge og på den måde åbne op til en helt ny

verden af klangmuligheder. Foreningen Piano Days Copenhagen har fået kontakt til tre ukrainske

musikere - Stanislav Bobritsky, Danylo Dunets og Oleksiy Sakevych - der stadig er bosat i Ukraine.

De har indvilliget i at indsamle objekter fra deres nabolag og sende dem til Danmark. Disse

objekter vil være grundlaget for en ny komposition fra hver af de deltagende kunstnere og ved

selve koncerterne vil objekterne således være placeret i flyglet og blive en del af musikken.

  Vi er sikre på at disse virkelige objekter vil inspirere kunstnerne til at lave et sæt intense

klaverværker, der vil være unikke i dansk klaverhistorie, og samtidig skabe en festival, hvor krigen

bliver virkelig for lytterne i Danmark. Som værkerne bliver en del af kunstnernes faste repertoire,

bliver de også ved med at sprede deres budskab som ringe i vandet længe efter festivalen er slut.

   Der er indgået forhåndsaftaler med tre kunstnere om at lave bestillingsværker til festivalen:

Bisse, Zoi Efstathiou og Ghost Flute & Dice. De er alle tre fantastiske kunstnere med et unikt



udtryk, som samtidig repræsenterer helt forskellige genrer indenfor klavermusikken med speciale

indenfor hhv. sangskrivning, præpareret klaver og elektroakustisk musik.Ved at bestille et værk

med de samme rammer fra hver af disse tre meget forskellige kunstnere, skaber vi en

spændende musikalsk aften, hvor det samme emne belyses fra tre meget forskellige vinkler

- hvilket også har til hensigt at repræsentere, at vi står sammen om at hjælpe mennesker i

nød trods indviduelle forskelligheder.

   Imellem koncerterne formidles objekternes oprindelse og historie for publikum. I det omfang

det er muligt vil der blive vist billeder af, hvor objekterne er indsamlet og hvordan de hver for sig

giver et særligt indblik i ukrainernes hverdag under krigen. Objekterne bliver på den måde det

egentlige hovednavn på festivalen, hvilket understreger intentionen om at skabe en koncertaften

hvor publikum både får mulighed for opleve spændende ny klavermusik og bruge deres

kunstneriske sanser til at få en dybere indlevelse i krigen i Ukraine.

Succeskriterier

Vores succeskriterier for Piano Days Copenhagen 2023 er at:

● skabe en musikfestival af høj kunstnerisk standard.

● give publikum inspirerende og udfordrende kunstneriske oplevelser.

● understøtte det danske musikmiljø og den stadige udvikling af danske pianister.

● bestille tre nye værker for klaver præpareret med objekter fra Ukraine.

● understøtte det fortsatte fokus på krigen i Ukraine. 

● opnå omtale af projektet i dagblade og onlinemagasiner.

● holde festivalens klimabelastning på et minimum igennem valg af produkter og CO2-

kompensation af transport.

● få solgt alle billetter.

Det kunstneriske program og bestillingsværkerne

   Festivalens program har alle årene været lagt ud fra de ovennævnte to principper om 1) at se på

tværs af genrer og 2) fokusere på pianister, der spiller deres egne kompositioner. Derudover er

det også vigtigt for Piano Days Copenhagen, at programmet præsenterer en lige fordeling mellem

kønnene og indeholder både etablerede kunstnere samt nye unge artister, der kan bruge

festivalen til at nå ud til et større publikum. 

   Men helt særligt for dette års program bliver festivalens fokus på krigen i Ukraine og bestillingen

af hele tre nye værker. Vi er stolte af at have indgået aftale med de tre kunstnere Bisse, Zoi

Efstathiou og Ghost Flute & Dice, som tilsammen perfekt repræsenterer den musikalske

nysgerrighed og genrebredde vi gerne vil præsentere på festivalen - en genrebredde der kun vil

blive tydeligere af, at de fremfører hver deres bestillingsværk lavet på baggrund af de samme

rammer.



Zoi Efstathiou er fra Grækenland men nu bosat i Sverige. Hun var et oplagt valg, fordi hun med

sine intense studier af præpareret klaver har formået at tage denne teknik til helt nye højder.Hun

har desuden en stærk tilknytning til Danmark og det danske musikmiljø, idet hun har studeret ved

Det Rytmiske Musikkonservatorie i perioden 2017-2019. Derudover har hun også studeret

elektronisk musik og improvisation. Hendes musik er baseret på improvisation og sonisk

udforksning af klaveret. 

Bisse - med det borgerlige navn Thorbjørn Radisch Bredkjær - er en virtuos sangskriver, der på

kort tid har etableret sig som en af Danmarks største musikalske talenter. Han har allerede vundet

Carl-prisen for Årets Sang to gange, været nomineret til en Nordic Music Prize og en Reumert og

så har hans albums fået fantastiske almeldelser i alle landets dagblade. Bisse turnerer dette efterår

rundt til landets skoler og spillesteder med koncerter, hvor han spiller sange fra hele sit repertoire

kun akkompagneret af sig selv på klaver. Piano Days Copenhagen har en tradition for hvert år

også at præsentere en kunstner, der netopikke har klaveret som sit hovedinstrument, men pga

sin musikalitet har evnerne til at få noget ud af instrumentet, som deciderede pianister måske ville

være for fastlåste til at komme i tanke om. 

Ghost Flute & Dice er et projekt af pianisten Mikkel Almholt, hvor han udvikler sin helt egen form

for elektroakustisk klavermusik. Projektet fokuserer på klaverets mere kantede og dissonantiske

elementer som forstørres vha elektroniske effekter og alternative spilleteknikker. Almholt har

udgivet en række albums og været på flere turneer i Tyskland og USA. Det seneste projekt var et

6-kanals surround-værk skrevet specifikt til Brønshøj Vandtårn.

  Programmet kommer derved til at spænde fra improviseret klangmusik over konventionel

sangsskrivning til elektroakustiske lydkollager. Men vigtigst i programsætningen har været at

vælge kunstnere som har vist, at de kan skabe udtryksfuld musik med en personlig stemme, og

som vi tror vil kunne bruge denne stemme til at skabe nogle inddfølte værker om situationen i

Ukraine.Ud over bestillingsværkerne vil kunstnerne også fremføre andre af deres værker ifm.

festivalens koncertaften. 

Se vedhæftede CVer for yderligere information.

Festivalens målgrupper

   Med et program, der altid går på tværs af genre-skel, avantgarde og mainstream, har festivalen

potentiale til at interessere alle uanset alder, musik-kendskab og nationalitet og vores

markedsføring bliver derfor tilrettelagt til at nå så bredt ud som muligt. Med dette års intention

om at støtte op om et fortsat fokus på krigen i Ukraine er det endnu vigtigere at vores program og

kommunikation er så inkluderende som muligt, dog samtidig med at vi fastholder vores

kunstneriske linje. Vores markedsføring bliver derfor tilrettelagt til at nå så bredt ud som muligt til

kultur- og kunstinteresserede mennesker i aldre, men vil i år også indebære mere specifikke tiltag

henvendt til ukrainske borgere, der opholder sig i Danmark. 



Markedsføring og PR 

   I de forrige år har Piano Days Copenhagen ført vellykkede PR-kampagner, der har formået at

skabe stor interesse for en ellers ret ny festival. I 2023 arbejder vi på at kombinere de PR-

værktøjer vi allerede har etableret for festivalen med en ekstra indsats for at nå ud til de store

landsdækkende medier, som vi håber vil have interesse for årets bestillingsværker og på den

måde være med til at holde danskernes opmærksomhed på krigen i Ukraine. I den sammenhæng

er det også gavnligt at kunne præsentere en kunstner som Bisse, som har formået at blive et

større navn i Danmark og som i sig selv vil tiltrække en del interesse. Konkret planlægger få en

dedikeret PR-medarbejder med i månederne op til festivalen, der vil stå få avikling af en større

online-kampagne med brug af video og annoncer kombineret med mere klassiske PR-tiltag som

pressemeddelser til aviser og plakatopsætning, samt direkte kontakt til organisationer for

herboende ukrainere.

Viral markedsføring: Vi vil synliggøre festivalen på Facebook og Instagram med fotos, tekster,

musik og video. Herunder vil vi benytte os af købte annoncer. Da en stor del af vores målgruppe

er aktive på Facebook, vurderer vi, at Facebook er et af de vigtigste redskaber til at nå og komme

i dialog med festivalens potentielle gæster.

Produktion af nye video: Den virale markedsføring understøttes af produktionen af en video, der

fortæller om konceptet bag bestillingsværkerne og hvordan objekterne er kommet hertil fra

Ukraine. 

Aviser og magasiner: Vi vil sende pressemeddelser ud til alle relevante medier, herunder

musikmagasiner, lokalaviser, lokalradioer, lokal-tv og musikblogs, men også landsdækkende

dagblade og DR's radiostationer. Enkelte relevante journalister vil blive kontaktet personligt for at

sikre at de er opmærksomme på festivalen. 

Ukrainske foreninger og organisationer: I samarbejde med lokale ukrainske foreninger som f.eks.

The Ukraine House in Denmark vil vi gøre herboende ukrainere opmærksomme på festivalen.

Plakater: Vi vil få ophængt fysiske plakater rundt om i byrummet i København. Både på cafeer,

skoler, biblioteker og lignende steder, hvor vi selv kan hænge plakaterne op, og rundt omkring i

bybilledet på annoncesøjler, som administreres af professionelle plakat-ophængere. Sidstnævnte

ca. en måned før festivalen går i luften.

Hjemmeside: Vi vil løbende opdatere vores egen hjemmeside, www.pianodayscph.com med

nyheder om festivalen.

Livestreaming: Alle festivalens koncerter livestreames, hvilket også giver mulighed for at have

koncertoptagelserne liggende på nettet til opfølgende PR og forberedelse til næste års festival.



Tidsplan 

Festivalen løber af stablen lørdag 25. marts 2023. Planlægningen af projektet startede så småt i

sommeren 2022, og det intensiveres fra og med januar 2023.

● Fundraising: oktober til december 2022.

● Aftale om forsendelse af objekter fra Ukraine: oktober/november 2022

● Kontrakter med kunstnere lukkes: januar 2023.

● Grafisk arbejde: januar 2023.

● PR (sociale medier): februar / marts 2023.

● Pre-produktion: februar / marts 2023.

● Udsendelse af pressemeddelelser og opsøgende kontakt til journalister: februar 2023.

● Tryk af grafisk materiale og videoproduktion: februar 2023.

● Ophængning af plakater: februar / marts 2023.

● Festivalen løber af stablen: 25. marts 2023.

● Afsluttende regnskab og afrapportering: april til maj 2023.

● Evaluering internt og med samarbejdspartnere: april 2023.

Økonomi og finansiering 

   Piano Days Copenhagen præsenterer udelukkende kunstnerisk musik, som ikke kan overleve og

konkurrere på almindelige markedsvilkår. I vores budget fokuserer vi på at udbetale et så generøst

kunstnerhonorar som muligt - både fordi vi mener, at kunstnerne er tilsvarende dygtige, men

også for bedst muligt at kunne understøtte deres vej videre og dermed musikmiljøet generelt. 

   Samtidig har vi sat vores billetpriser efter, hvad der er overkommeligt for de fleste, for at så

mange lyttere som muligt kan opleve koncerterne. Det betyder alt i alt, at langt størstedelen af

vores budget må dækkes af tilskud fra private fonde og statslige/kommunale puljer. Dertil

arbejder vi på at indgå sponsorater med nogle af de lokale virksomheder.

   En lille festival som Piano Days Copenhagen, der udelukkende fokuserer på kunstmusik, er helt

afhængig af frivillig arbejdskraft. Festivalens medarbejdere er således indforstået med, at Piano

Days Copenhagen er et con amore-projekt, hvor honoraret på ingen måde står mål med de mange

timer, der lægges i projektet. Samtidig er festivalen også afhængig af de frivillige hjælpere, der er

tilknyttet Koncertkirken Blågårds Plads og er uundværlige i afviklingen af koncertaftenerne. 

Se bilaget Budget for uddybende information.



Visioner 

   Foreningen Piano Days Copenhagen ser sig selv som en kulturbevarende og kulturudviklende

forening med klaveret som omdrejningspunkt. Klaveret har en lang og meget central rolle i den

vestlige musiks historie og har også en helt særlig placering og betydning i kulturen og samfundet

generelt. Vi ønsker at være med der, hvor klaveret bliver brugt til at udvikle nye ideer og giver nye

perspektiver på vores kultur, ved at skabe møder mellem pianister og publikum gennem

koncerter, talks, events, mm.

   Vores hovedfokus er at skabe en årligt tilbagevendende klaverfestival, der er kendt og

anerkendt af pianister og publikum for et program, der konstant udfordrer, hvad klaveret er og

kan. Det vil vi opnå ved at holde fast i vores kunstneriske profil, men samtidig løbende

videreudvikle på festivalens form og indhold f.eks. ved at overskride genre-skel, udfordre

koncertformen, bestille nye værker, samarbejde med andre kunstarter og involvere elementer fra

videnskab og erhvervsliv. 

   Danmark og København har længe været kendt som hjemsted for pianister af høj international

standard, og det er foreningens klare mål at indgå i den stadige professionalisering og vækst af

det danske musikmiljø. Vi vil skabe et inkluderende miljø, hvor der ikke konkurreres på teknik og

virtuositet, men hvor alle der er i stand til at udtrykke sig igennem klaveret - uanset tilgang - føler

sig velkommen. Samtidig er det vores ambition at Piano Days Copenhagen skal blive anerkendt

hos publikum for musikalske oplevelser af høj kunstnerisk standard, hvor vi samtidig udnytter

festival-formatet til at introducere lyttere for genrer og kunstnere, som de ikke kender. 

   Udover at være til gavn for det lokale musikmiljø og publikum er det også vores intention at

samarbejde med så mange lokale aktører som muligt i forbindelse med afviklingen af festivalen.

Både gennem samarbejder, sponsorater og køb af tjenesteydelser vil vi have fokus på at skabe en

positiv udvikling for musikrelaterede brancher og København generelt. 

   Fra og med 2022 vil Piano Days Copenhagen også have fokus på at være så klimavenlig som

muligt. Dette gøres både indadtil ved at lave tiltag, der minimerer festivalens energiforbrug og

miljøbelastning, og udadtil ved at bruge festivalens offentlige profil til at  fremme klimabevidsthed

og gøre opmærksom på specifikke problematikker. I 2022 havde festivalen særligt fokus på

genanvendelse, og gennemførte en upcycling-konkurrence i samarbejde med Krabbesholm

Højskole. 

Klaveret er et enormt instrument, der med sin avancerede teknik og lange musikalske historik er

blevet et lille kosmos i sig selv, som det omkringliggende samfund kan spejle sig i - og det er

netop denne kulturelle spejling som Piano Days Copenhagen vil være med til at facilitere.


