Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Karantænefest for beboerne i E/F Bremergården
Dato for projektets afholdelse?
25.04.2020
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
4.999 kr
4.999 kr
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Karantænefest med Silent Disco for beboerne i E/F Bremergården
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vi lykkedes med at skabe en fantastisk fest med over 180 deltagere fordelt på mere end 70 lejligheder.
Deltagerne festede, sang og dansede sammen. Vi forbandt mennesker i en adskilt tid, og feed-backøen
har været overvældende god.
Besøgstal/antal deltagere:
180-200
Samarbejdspartnere:
Silent Events, Danseglad, Mr. Plan, Showtech, E/F Bremergården, Amager Øst Lokaludvalg
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Der var en enorm opbakning og engagement fra beboernes side. Settingen i Bremergården egnede sig
fortrinligt til konceptet. Festen kunne godt have varet længere. Generelt var beboerne rigtig søde til at
respektere at de skulle blive i deres lejligheder og på deres altaner pga Covid-19. Vi kunne have været
endnu hurtigere til at flytte de få, som alligevel bevægede sig ned i gården.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Silent Events fortsætter med karantæne konceptet og undersøger hvordan der kan komme mere
økonomi i det, så det også forretningsmæssigt betaler sig at afvikle disse arrangementer.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Det er blevet skrevet på email sammen med øvrig info til alle tilmeldte. Ved slutningen af arrangementet
takkede vi Amager Øst Lokaludvalg for støtten.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej, vores karantæne events er slet ikke nævnt på vores hjemmeside pt.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Link til fotoalbum på facebook:
www.facebook.com/pg/silentevents.dk/photos/?tab=album&album_id=2194347430695500
Artikel i AmagerLIV (før arrangementet)
https://kbhliv.dk/amager/amager-nyheder/2020/04/23/karantaenefest-broel-dans-og-syng-fra-altanerne-pa
a-loerdag/
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Regnskab
Silent Disco udstyr

0 kr

DJ pulte og øvrigt lydudstyr

0 kr

Forberedelse, afvikling mv

0 kr

Fotograf

1.000 kr

DJ honorar, DJ 1

750 kr

DJ honorar, DJ 2

750 kr

Værnemidler
Gummihandsker, sprit

157 kr

Transport
Billeje + brændstof

650 kr

Leje af lysudstyr
Uplights, roterende lys, røgmaskiner

2.200 kr

I alt
Heraf dækket af Amager Øst Lokaludvalg

5.507 kr
4.999 kr

Udbetaling
Bank:
Reg.nr.
Kontonr.

Merkur Andelskasse
8401
1033044

CVR-nr.

38707817

Adresse

Silent Events ApS
Raffinaderivej 20F
2300 København
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