Hvad er CPH Music?
-

Copenhagen Music er et live musikbureau, som er en del af Universal Music A/S. Firmaet
repræsenterer nogle af de største danske artister som Lukas Graham, Carpark North, Stine
Bramsen, Shaka Loveless, Suspekt m.fl., og udover at være booking bureau har vi en stærk
afdeling, der kun arbejder med musik til events og firmafester, samt alle andre former for
B2B samarbejder. Ved Corporate events har Copenhagen Music en anselig markedsandel på
musiksiden i DK, forklarer Jimmi

Hvad kan i bidrage med af værdi for planners i branchen?
-

Vi mener at kunne bidrage med sparring og rådgivning i planlægning af alle typer
underholdning samt produktion af scene, lyd, lys og AV. Vi er samtidig den direkte vej til
artisterne, og man kan dermed spare diverse mellemled ved at tale direkte med os. Som det
eneste af landets store bureauer, har vi en afdeling med bookere og production managers,
der alene arbejder med B2B. Dette gør, at vi har fokus på planners arbejde, og at vi er i
daglig kontakt med netop denne del af branchen.

Hvilke arrangementer arbejder i med for tiden?
-

Der er mange spændende projekter med flere MPI medlemmer – vi er heldige at have
mangeårige samarbejder med flere af MPIs medlemmer. Dette er vi glade for og stolte af.
Derudover kan jeg nævne et større samarbejde med TDC og YouSee, hvor vi aktiverer deres
streamingtjenester live.

Hvad bringer fremtiden for CPH Music?
-

Vi kommer i fremtiden til at fokusere endnu mere på musik til events og fester – vi kommer til
at træde endnu hårdere i pedalerne for at skabe de bedste samarbejder med branchen og
samtidig udklække de største kommende stjerner på den danske musikscene, udtrykker
Jimmi.

Hvorfor er i partner/sponsor for MPI Denmark?

-

Vi har sagt ja tak til at være partner med MPI, da vi bifalder en stærk branche organisation,
og vi tror på, at vi kan være med til at løfte medlemmernes arrangementer med vores
ekspertise inden for musik og underholdning. Ud over det havde vi også hørt, at der var god
mad og vin, samt en masse skønne mennesker til den store fest – og vi blev ikke skuffet…
heldigvis, smiler Jimmi.

