
Evaluering

Piano Days Copenhagen er blevet bevilget underskudsgarantier fra Københavns Kommunes

Musikudvalg i 2019 og 2020 og 2022. Her følger evalueringer fra hvert af de år i baglæns

rækkefølge.

PIANO DAYS COPENHAGEN 2022

I marts 2022 afholdt i vores hidtil mest ambitiøse festival med 8 koncerter fordelt på tre dage

og to forskellige venues. Vi havde bestilt et nyt værk af kunstneren Ghost Flute & Dice som

blev premieret i Brønshøj Vandtårn og vi havde flere udenlandske navne på programmet

deriblandt den internationalt anerkendte jazzpianist Tania Giannouli. Sideløbende med

musikprogrammet havde vi også arrangeret en upcycling-konkurrence i samarbejde med

Krabbesholm Højskole. Et hold af deres design-elever fik til opgave at designe og udvikle

udsmykningsgenstande ud af udtjente klaver og på den måde sætte fokus på hvordan

materialer kan genanvendes. Genstandene blev bedømt af tre specialister og de bedste

projekter blev belønnet ifm. ferniseringen. Genstandene indgik derefter som udsmykning af

koncertsalen ved resten af festivalen. Koncerten i Brønshøj Vandtårn var udsolgt med 50

betalende gæster og de følgende aftener i Koncertkirken Blågårds Plads var også velbesøgte

med ca. 35-40 betalende gæster. 

LINE-UP 2022:

Ghost Flute & Dice

Ole Grøndal Jørgensen

Tania Giannouli (GR)

Mija Milovic

Margaux Oswald

Nathan Shubert (CAN)

Ulrik Vesti

Beatrice Gijon

PIANO DAYS COPENHAGEN 2020

I 2020 var der planlagt og finansieret en større tre-dages festival som desværre blev aflyst to

uger før afvikling pga. coronapandemien. Vi havde fået bevilget 15000 fra Københavns

Musikudvalg men det blev ikke nødvendigt at få dem udbetalt. Før aflysningen var det lykkedes

at få bevilget 40000 fra forskellige fonde og puljer, og det samlede budget var på 78000. Vi

havde et program klar med 9 kunstnere fordelt på tre aftener og tre forskellige spillesteder.

Deriblandt var der flere udenlandske kunstnere. PR-kampagnen vi havde været igang med i

månederne op til havde givet god respons og vi forventede mange betalende gæster. Nogle af

de bevilgede tilskud blev brugt til at dække allerede afholdte udgifter mens andre kunne

viderføres til det følgende år.  

LINE-UP 2020: 

Nathan Shubert (CAN) 

derkalavier (DE) 

Jomi Massage 

Makiko Hirabayashi 



Ea Wim 

Thomas Kudela & Tri Minh 

Ghost Flute & Dice 

Sune T.B. Nielsen 

Tri Minh

PIANO DAYS COPENHAGEN 2019

2019 var det første år Piano Days Copenhagen blev afholdt. Det foregik som en enkelt

koncertaften med fire kunstnere afholdt i samarbejde med Koncertkirken Blågårds Plads. Med

støtte fra Københavns Kommune og Solistforbundet lykkedes det at lave et lille arrangement

hvor alle kunstnere blev betalt med tariffer. Der var god interesse fra publikum med 30

betalende gæster og positiv respons fra de deltagende kunstnere. 

LINE-UP 2019: 

Jacob Anderskov 

Maj-Britt Kramer 

Nick Martin 

Johanna Borchert 


