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Kunstformidler Helle Søndergaard viser rundt i Louisianas
udstilling om Diane Arbus 2022. Foto Christine Almlund
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Foto: Hans Vedsted

Trine Søndergaard på Greve Museum 2022. Foto Charlotte Quitzau

Er du vores nye festivalpartner?
Lægger du eller din institution hus til en interessant fotoudstilling i
juni 2023? Eller er du i gang med at koordinere en
undergrundsudstilling i et af byens uafhængige udstillingssteder?
Eller måske planlægger du en fotobogslancering, fotoperformance
eller en artist talk med en anerkendt fotograf eller kamerabaseret
kunstner?
Hvis det er tilfældet, vil vi invitere dig til at blive en del af vores
festival i 2023. På festivalen bygger vi bro mellem de fotograﬁske
genrer og alle de mange forskellige aktører inden for den danske
fotoscene, og vi markedsfører de mange aktiviteter for et
internationalt fotopublikum på vores festival i juni.

Vi er en international kunstfestival, der hvert år i juni fejrer

Foto: Hans Vedsted

Foto: Hans Vedsted

Hvad er Copenhagen Photo Festival?

fotograﬁet som kunst, dokumentation – og alt derimellem.
Som en selvstændig non-proﬁt organisation engagerer vi gennem
udstillinger, events og andre aktiviteter folk i fotograﬁ og
kamerabaseret kunst på tværs af både landegrænser og genrer.
Vi kuraterer en række udstillinger selv, og så promoverer vi
gallerier, museer og selvstændige kunstnerinitiativer fra hele
københavnsområdet samt det sydlige Sverige til vores
internationale og fotointeresserede publikum.
På tværs af vores digitale platforme når vi ud til mere end 30.000
følgere. Derudover er vi en del af FUTURES Photography Platform,
et netværk af fotoinstitutioner fordelt over hele Europa.
I 2022 blev vi nomineret til Byens Bedste Oplevelse af Berlingske,
og vi havde et samlet besøgstal på mere end 40.000 i samarbejde
med vores festivalpartnere på tværs af byen.

Bjørn Nørgaard hos
Banja Rathnov
Kunsthandel og
Galleri 2021. Foto:
Hans Vedsted

Som festivalpartner er du en central del af festivalen, og vi lægger
os i selen for at promovere din udstilling eller event på den bedst
mulige måde via hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier,
presseomtale og anden annoncering.

Video: Sonia Tomegros Regalado

Hvorfor skal jeg blive festivalpartner?

Festivalpartnerne udgør det fundament, som gør festivalen
interessant for vores internationale publikum, og som skaber en
livlig, engageret og mangfoldig festival med mange forskellige

Se aftermovie fra 2022

Af erfaring ved vi, at netop mangfoldighed og højt kunstnerisk
niveau betyder meget for vores internationale fotointeresserede
følgere.

Video: Sonia Tomegros Regalado

tilgange til fotograﬁet.

Mærk festivalstemningen, eller
hør mere om, hvad man får ud af
at være festivalpartner ved at
klikke på ﬁlmikonerne til højre →

Hør Patricia Breinholm Bertram fra Martin Asbæk Gallery.

Hvad skal jeg gøre?
For at blive festivalpartner og blive en del af
programmet skal du blot udfylde et
ansøgningsskema på vegne af din institution eller det

Hvad kan jeg forvente af jer?

kunstnerinitiativ, du ønsker at få med på festivalen.
Du skal sende din ansøgning til os senest 1. februar
2023.

Når din festivaldeltagelse er bekræftet, inviterer vi dig
til et individuelt sparringsmøde, hvor vi lægger en
plan for, hvordan vi promoverer netop din

Sammen med programudvalget udvælger vi herefter,

udstilling/event.

hvem der kan deltage i årets festival. Det er gratis at
ansøge, men hvis du udvælges, tager vi et honorar for
at promovere din udstilling eller event.

Som festivalpartner bliver du også inviteret til Grand
Opening den 1. juni på vores egne udstillinger i vores
festivalcentrum på Refshaleøen samt til den
efterfølgende netværksmiddag for kunstnere,
kuratorer og partnere. Som en del af pakken får du
naturligvis også et antal gratis billetter til vores
festivalcentrum.*
*Se priser og detaljer i samarbejdsaftalerne på side 10.

COPENHAGEN PHOTO FESTIVAL 2023
TIMELINE

Ansøgningsfrist 1.
februar

10. februar

Bekræft
festivaldeltagelse

Indsend
ansøgning om at
blive
festivalpartner

februar/marts

Individuelt
kommunikationsmøde

1. april

1. juni

Deadline for
indsendelse af
redaktionelt
materiale

Grand Opening
Copenhagen Photo
Festival
Koordinering og
finpudsning af
artist talks, artist
walks og andre
events, der er i
festivalprogrammet

Samarbejdsaftaler 2023
2023

Indtil 2022
Alle udstillingspartnere
Pris: 1400 kr. ex. moms (ansøgning+deltagelse)
●
●
●
●
●

Invitation til netværksmiddag (tillæg 300
kr. per person)
individuelt sparringsmøde og plan i
samarbejde med CPF’s formidlingsteam
Omtale i det officielle festivalprogram
SoMe posts (IG+FB)
marketingpakke med plakat, sticker mv.

Kunstner-/fotografdrevet initiativ
Pris: 1.250 kr. ex moms (gratis at ansøge)
●
●
●
●
●
●
●
●

2 x partoutbilletter (130 kr./stk.) til festivalens
centrum*
25% rabat på øvrige billetter (maks. 5)
Mulighed for deltagelse i netværksmiddag
(tillæg 300 kr. pr. person)
Individuelt sparringsmøde og -plan i
samarbejde med CPF’s formidlingsteam
Omtale i det officielle festivalprogram og -kort
SoMe posts på IG+FB (+30.000 følgere)
Generel omtale i nyhedsbrev (+3800
abonnenter)**
Marketingpakke med plakat, sticker mv.

(mulighed for tilkøb af den store pakke)

2023
Institutioner og gallerier
Pris: 3.000 kr. ex moms (gratis at ansøge)
●
●
●
●
●
●
●
●

5 x partoutbilletter (130 kr./stk.) til festivalens
centrum*
2 x gratis gæster til netværksmiddag
Individuelt sparringsmøde og -plan i
samarbejde med CPF’s formidlingsteam
Omtale i det officielle festivalprogram og -kort
SoMe posts på IG+FB (+30.000 følgere)
Digital annoncering før og under festivalen
Generel omtale i nyhedsbrev (+3800
abonnenter)**
Marketingpakke med plakat, sticker mv.

(mulighed for tilkøb af ekstra print- / digital
annoncering samt helårsaftale om eksponering og
omtale).

*partoutbilletter gælder ikke til særarrangementer i forbindelse med festivalen
**Festivalens nyhedsbrev bliver sendt ca. en gang om ugen i perioden op til og under festivalen. Nyheder på hjemmesiden og i nyhedsbrevet udvælges af redaktionen.

TIDLIGERE OG NUVÆRENDE FESTIVALPARTNERE

Jeg vil gerne være med, hvad gør jeg?
Send os en mail med det samme på
programme@copenhagenphotofestival.com.

Så sender vi ﬂuks et link til vores ansøgningsportal, hvor
du kan uploade tekst, PR-fotos, installationsfotos mv.,
som beskriver/viser din udstilling eller event.

Ansøgningsfristen er 1. februar.

Den 10. februar får du svar fra os, om din event/udstilling
er blevet optaget i årets festivalprogram. I så fald sender
vi dig en invitation til et individuelt sparringsmøde og de
endelige festivalforberedelser kan begynde.

Irina Rozovsky udstillet hos Harbo Bar 2022. Foto: Hans Vedsted

Gruppeudstillingen You, Me and I hos NW Gallery
2022. Foto: Christine Almlund

