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Musik skaber billeder. Musik skaber minder. Musik handler om følelser. Musik er fotogent. Musikken er
meget mere end koncerter - den er i hørebøfferne under dynen, på cyklen med celloen på ryggen, i

orkestergraven, i dansen mellem dine bedsteforældre og hos barnet, der får sin første guitar.  

I det, der er blevet det største danske projekt for musikfotografi nogensinde, har Copenhagen Photo Festival
igennem de seneste tre år opfordret alle danskere til at fotografere deres musikoplevelser. De bedste fotos er
blevet til en storslået samling af smukke, gribende og stemningsfulde billeder til eftertiden, udvalgt af en

kuratorgruppe, som består af Lucy Love, musiker og billedkunstner, Thomas Borberg, fotochef hos Politiken
samt Rasmus Ranum, medstifter af Copenhagen Photo Festival.

Udstillingerne har rejst land og rige rundt på museer, kulturhuse, kunsthaller, spillesteder og festivaler og har
skabt stor begejstring hvor de kom frem. Denne bog er kulminationen på projektet og samler de bedste og

mest kreative musikfotos til eftertiden.
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