
Arrangører og samarbejdspartnere

FORENINGEN PIANO DAYS COPENHAGEN

   Den københavnske version af det internationale Piano Day-koncept - Piano Days Copenhagen -

blev første gang afholdt i 2019 i Koncertkirken Blågårds Plads. Dengang var der tale om en

endags-festival med fire koncerter kurateret og arrangeret af Thomas Kudela. 

   Frem mod festivalen i 2020 blev der sadlet om, og Foreningen Piano Days Copenhagen blev

stiftet, men desværre måtte det års festival aflyses med to ugers varsel pga. corona-pandemiens

udbrud. I 2021 var vi forberedte og gennemførte festivalen som et live streaming-event, hvor det

musikalske program blev kombinerede med artist-talks. I 2022 gennemførte vi vores mest

ambitiøse festival hidtil med koncerter fordelt på tre dage og to forskellige venues. 

Festivalen 2023 arrangeres af:

THOMAS KUDELA (1979) - kunstnerisk leder 

Kudela har kurateret og arrangeret Copenhagen Piano Days siden dets begyndelse. Før det har

Kudela arbejdet som frivillig i både Koncertkirken Blågårds Plads og Copenhagen Jazzhouse, hvor

han var med til at afvikle over 100 koncerter. Derudover er han også selv pianist og har arrangeret

og spillet koncerter rundt omkring i hele verden med sit soloprojekt Sternlumen. Senest var han i

2019 på turne i Vietnam.

MIKKEL ALMHOLT (1977) - producent

 Almholt er også pianist og har en lang række udgivelser og koncerter bag sig. Under

kunstnernavnet Ghost Flute & Dice har Almholt således arrangeret og spillet mere end 80

koncerter hvori indgår tre turneer i Tyskland og en enkelt i USA. Almholt har de seneste år været

afvikler på festivalen Fanø Free Folk Festival og før det har han tre år i træk været frivillig på

festivalen Gong Tomorrow.

https://www.pianodayscph.com/

https://www.facebook.com/pianodayscph/

UKRAINSKE SAMARBEJDSPARTNERE

UKRAINSKE MUSIKERE

   Piano Days Copenhagen har fået kontakt til tre ukrainske musikere som meget venligt har

indvilliget i at indsamle og sende objekter fra deres lokalområde herop til Danmark. Musikerne er

Stanislav Bobritsky, Danylo Duvets og Oleksiy Sakevych. De er alle tre selv pianister og er

udemærket bekendt med brugen af præpareringer i klaveret. De vil derfor kunne finde objekter,

der både fortæller historien om Ukraines situation, som den er lige nu, og som fungerer som gode

præpareringer i et klaver.

https://www.pianodayscph.com/
https://www.facebook.com/pianodayscph/


THE UKRAINE HOUSE IN DENMARK

    Piano Days Copenhagen har desuden indgået samarbejde med organisationen The Ukraine

House in Denmark. Organisationen er helt ny men er allerede lykkedes med at opnå støtte fra den

danske stat og har også organiseret forskellige kulturevents bl.a. til Kulturnatten på Krigsmuseet i

København. The Ukraine House in Denmark vil primært hjælpe med at formidle viden om Piano

Days Copenhagen-festivalen til herboende ukrainere.

KONCERTSTED

KONCERTKIRKEN BLÅGÅRDS PLADS

   KoncertKirken på Blågård Plads er Danmarks første koncertkirke. Koncertkirken slog dørene op i

oktober 2009 på initiativ af Paul Opstrup, daglig leder af LiteraturHaus, og Björn Ross, kunstnerisk

leder af Copenhagen Renaissance Music Festival. Koncertkirken er siden da blevet en velbesøgt

kulturdestination for et mangfoldigt publikum bestående af lokale, nationale og internationale

musikelskere i nær kontakt med danske og internationale musikere og artister.

  I perioden oktober 2009 til oktober 2018 blev der afholdt over 1000 programsatte

arrangementer indenfor en række forskellige genre, bl.a. kor- og orgelkoncerter, verdensmusik,

moderne klassisk musik, rock, jazz, lydkunst, elektronisk musik, noise, børne- og familliekoncerter,

bigband, folkemusik, dans og performance kunst. I 2017 blev der sat ny rekord med 275 afholdte

koncerter. Hertil kommer en lang række andre events så som film screenings, konferencer,

workshops, dans, forelæsninger og verdslige begravelser.

   KoncertKirken er placeret centralt på Nørrebro, midt på Blågårds Plads. KoncertKirken har

allerede et veludviklet samarbejde med lokalområdets beboere og forskellige lokale aktører,

organisationer og foreninger. 

https://www.koncertkirken.dk/

https://www.koncertkirken.dk/

