
                                        
 
 
 
 

Sangskriverfestival fejrer 10 års jubilæum 

 
Copenhagen Songwriters Festival offentliggør det endelige line-up for 10 års jubilæet, der løber af 

stablen den 29. august til 2. september på Vesterbro. 
 

Det er ti år siden at Copenhagen Songwriters Festival for første gang indtog Onkel Dannys Plads på 
Vesterbro. Siden har festivalen hvert år lagt scene til både etablerede og upcoming navne fra ind- og 

udland. Når festivalen indtager København den 29. august til 2. september, så er blikket som altid 
rettet mod nye talenter, ligesom der præsenteres etablerede navne fra den nationale og 

internationale sangskriverscene. Derudover kigger festivalen også tilbage, når nogle af de unge 
talenter fra tidligere år, som siden har etableret sig på musikscenen, inviteres tilbage til 10 års 

jubilæet. 
 

Grace Petrie (UK) spiller hendes første danske koncert nogensinde på årets festival. Som LGBTQ 
aktivist, socialist og en tilbagevendende, punket sangstemme i den sociale debat i Storbritannien har 
Petrie moderniseret begrebet protestsanger. Hun er fast musikalskindslag i BBCs politiske, satiriske 
program The Now Show og har siden 2010 etableret sig i eget navn i de engelsktalende lande med 

sange som “Farewell To Wellfare” og “They Shall Not Pass”. 
 

Den engelske avis The Independent fremhævede i 2013 Grace på “Pink List of influential LGBT 
figures” og hun blev i år nomineret af DIVA Magazine som “Activist of the Year”. Grace Petrie har fem 

albumudgivelser bag sig og udgiver den 14. september det længe ventede sjette album, Queer As 
Folk. 

http://gracepetrie.com/ 
 

Kenneth Thordal spiller hans første live show i eget navn i fem år til 10 års jubilæet. Thordal er lige nu 
aktuel med singlen “Vi slår døden lidt ihjel”. En sang til hans datter Fiona, som døde sidste år af en 

hjernesvulst blot 16 år gammel.“Lad os drømme at du er her. Det er en drømmeleg. Lad os lege, at du 
går her lige ved siden af mig” indleder Thordal sangen, som handler om sorg, savn og hvordan man 

holder ens elskede afdøde i live. 
 

Kenneth Thordal, der har en master i filmmusikkomposition, har udgivet flere album i eget navn og 
desuden komponeret musik og tekster for blandt andet Det Kongelige Teater og Skuespillerhusets. 

Han har vundet flere priser og udgiver til efteråret singlen “Og vi gik”, der også kredser om 
tematikken tab. 

https://www.thordal.com/ 
Se videoen: “Vi slår døden lidt ihjel”  

 
Line Bøgh spiller hendes eneste koncert på dansk jord på årets Copenhagen Songwriters Festival. Her 

optræder hun sammen med den visuelle kunstner Christian Gundtoft, der projicerer live animation 
og tegninger op omkring sangerinden. Et koncept som er blevet taget godt imod af både publikum og 

http://gracepetrie.com/
https://www.thordal.com/
https://youtu.be/nHQxfkXOgnY


anmeldere i Tyskland på deres forårsturne. “Talrige gåsehudsøjeblikke” skrev Magasinet Outscapes i 
marts, hvor Line også var på forsiden omgivet af Christians animationer. Parret er inviteret tilbage til 

Tyskland på en efterårsturné, men inden da er der lagt op til en helt unik koncertoplevelse, der 
forener visuals med livemusik på Vesterbro. 

 
Line Bøgh, der som helt nystartet sanger i 2012 blev tildelt Copenhagen Songwriters Festivals egen 

Emerging Artist Award, har en EP og to albumudgivelser bag sig (senest Like Fire fra efteråret 2017), 
som alle har høstet adskillige anmelderroser i ind- og udland. Ved siden af solokarrieren er hun 

desuden tekstforfatter og vokalist i projektet Nye Mennesker, som optrådte på Copenhagen 
Songwriters Festival i 2016. 
http://www.linebogh.com/  

 
Det fulde program for Copenhagen Songwriters Festival 2018 ser således ud: 

 
Line Bøgh, Kirsty McGee (UK), Robb Murphy (IRL), Grace Petrie (UK), Lindsey Saunders (US), Kenneth 

Thordal Trio, Tobias Trier Trio 
 

CSF 18 Jubilee Collaboration: 
Helle Hansen // Andy Fite (US) // Benjamin Aggerbæk 

 
Anelogi, Asthmatic Harp (UK), Julie Avaldorff, Frederikke Bohr, Alexia Chambi, Nora Dalum, Frederik 
Damhus & The Great Outdoors, Mads Fisker, Female Forest, Nicolai Funch (S), Galsterei, Graa Blaa, 

Daniel Haselwanter (A), Hængemulen, Simon H. Hansen, Linus Jackson (S), Frida Jacobi, Dear Joy 
(UK), August Kann (N), leWis (B), Lilac's Daughter (UK), Michael Barcelona And The World, Justine & 
Matthæus, R. NOOR, Martin Praetorius (D), Carmina Reyes (D), Johan Severin, Jacob Speake, Anna 
Sne, The Hail Music Committee, Til Hest i Hundene, Martha Vesterskov, Zika (GL), Malou Zing, Tine 

Vingaard 
 

Newcomer: Barbarar Miranda, Lærke Desholm 
 

Copenhagen Songwriters Festival 2018 kan opleves: 29. august – 2. september på Onkel Dannys 
Plads, København V. 

Web:  http://csf.dk/ || https://www.facebook.com/copenhagensongwritersfestival 

Billetsalg via https://billetto.dk/  
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