Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Klima, bæredygtighed og dokumentarfilm på Amager Øst
Dato for projektets afholdelse?
20.-31. marts 2019
Ansøgt beløb:
40.000 kroner

Bevilget beløb:
20.000 kroner
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Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Da vi ikke modtog støtte på de ansøgte 40.000 kroner, men i stedet 20.000 kroner, måtte vi
justere vores aktiviteter en smule. Disse justeringer blev beskrevet per mail og godkendt per 11.
marts 2019. Vi holdt dog stadig fast i og gennemførte de tre aktiviteter, der også var beskrevet i
den oprindelige ansøgning. Se flere detaljer nedenfor.
1. Filmvisning på Den Blå Planet: Den antropocæne tidsalder
På Den Blå Planet mandag den 25. marts præsenterede vi et helt særligt arrangement, der lod
publikum komme helt tæt på havets verden. Eneste justering fra den oprindelige ansøgning her
var, at vi siden ansøgningsfristen fik mulighed for at vise en endnu bedre og endnu mere oplagt
film til temaet, nemlig filmen 'Sea of Shadows'. Arrangementet lod publikum se den storslåede
film i akvariets egen biograf, og inviterede dem derefter til en stor debat om bifangst og truede
dyrearter foran Ocean-tanken. Debatten var mellem marinebiolog og programchef for oceankonservation i WWF Danmark, Thomas Kirk Sørensen, og prof, Dr. Scient. ved Grønlands
Naturinstitut, Mads Peter Heide-Jørgensen, der selv har været i Mexico for at studere og redde
Golfmarsvinet. Akvariets restaurant Tang Bistro og Cafe serverede i samme omgang en snack
helt i temaets ånd.
2. Filmvisning på Den Grønne Friskole: Børn, natur og bæredygtighed
Dette event blev skaleret ned, eftersom vi ikke med de tildelte midler var i stand til at lave en
visning på Den Grønne Friskole, hvor produktionen til visning ville have været for stor til det
nuværende budget. Til gengæld kunne vi i samarbejde med Den Grønne Friskole præsentere
en visning i en biograf af filmen med en efterfølgende debat om børn, natur og udeskoler.
Debatpanelet bestod af forsker David Eskelund, leder af Den Grønne Friskole Elisa Rimpler,
forsker Erik Mygind og leder af BUPL Dorte Junge. Samtalen bliver modereret af Politikens
skole- og uddannelsesreporter, Jacob Fuglsang. Vi lavede outreach i samarbejde med Den
Grønne Friskole og lykkedes således med at få biografens største sal fyldt med bogere fra
Amager.
3. Filmvisning i Børnekulturhuset Ama’r: Klimaets betydning for verdens dyr
Den 21. marts inviterede vi indenfor på Børnekulturhuset Ama'r til visning af filmen ‘Queen on
Earth’ om den majestætiske isbjørn Frost og hendes unger, som vi følger over fire år på
Svalbard. Efter filmen fortalte Mette Frost, der er rådgiver om Grønland og Arktis hos
Verdensnaturfonden, mere om isbjørne, deres udbredelse og hvilke trusler der er mod
isbjørnebestanden, samt om WWF’s isbjørnepatrulje på Grønland, der sørger for at isbjørnene
ikke nærmer sig de steder menneskene bor – da det risikerer at blive skudt, når de kommer for
tæt på.
Udover de tre store arrangementer præsenterede vi også film for skoleklasser på Amager,
ligesom vi i samarbejde med de lokale biblioteker satte gratis visninger op for lokale borgere af
nogle af de bedste og mest populære dokumentarfilm fra festivalen som en del af konceptet
DOX:DIREKTE. Her udbød vi film til hhv. Dragør Bibliotek, Islands Brygge Bibliotek, Ørestad
Bibliotek, Solvang Bibliotek og Tårnby Bibliotek.
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Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Målet med projektet var at skabe en fællesreferenceramme for publikum ved at præsentere
dem for aktuelle kvalitetsdokumentarfilm på klima og bæredygtighed, og desuden at give dem
levende perspektiver på filmen gennem debatter, talks, workhops og lignende. Det formål blev
indfriet til alle tre hovedarrangementer, hvor publikum fik mulighed for at tage del i en
efterfølgende samtale med eksperter på de emner, filmen berørte.
Desuden trådte publikum i to af tre tilfælde ud af biografens vante rum og i stedet ind i
alternative omgivelser på hhv. et akvarium og et børnehus, hvor der var helt nye muligheder for
at sætte filmens viden i spil. I alle tre tilfælde fik publikum mulighed for at stille spørgsmål og
tale med paneldeltagere, instruktører og eksperter.
Deltagerne i projektet var med til at skabe et levende lokalområde, hvor bydelens borgere blev
præsenteret for nye oplevelser med filmvisninger, workshops og aktiviteter lige udenfor
hoveddøren, og hvor selv de yngste blev taget alvorligt som målgruppe. Sammen med de lokale
partnere var formålet for CPH:DOX at sikre et nysgerrigt, levende og legende lokalt
festivalpublikum, og vi må efter projektets afslutning konkludere, at det lykkedes.
Besøgstal/antal deltagere:
Den Blå Planet: 74
Den Grønne Friskole/Grand Teatret: 278
Børnekulturhuset Ama’r: 42
I alt: 394
Samarbejdspartnere:
Den Blå Planet
Den Grønne Friskole
Børnekulturhuset Ama’r
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Det har været en styrke for projektet, at det er udviklet i tæt samarbejde med vores eksterne
partnere. På en måde har vi kunnet sikre, at både format og indhold understøttede både vores
og deres kommunikation og publikumsgrundlag. Vi har dog til gengæld erfaret, at omtale og
outreach ikke komme af sig selv, heller ikke når man har stærke og veletablerede partnere med
i projektet. Vi måtte derfor lægge en stor indsats i at sikre os, at borgere på Amager også
opdagede vores projekt, og vi ville i bagklogskabens lys nok have indgået en skriftlig aftale med
vore partnere, der også tydeliggjorde, at vi alle forpligtede os på markedsføring og omtale.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
I år var klima og bæredygtighed en del af en række selvstændige projekter ligesom dette, men
med den store interesse, vi har kunnet mærke, kommer vi fremover til at have klima og
bæredygtighed med i hele det overordnede program. Emnet og interessen derfor er
efterhånden for stor til at være et sideprogram.
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Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Vi har omtalt lokaludvalgets støtte på alle de hjemmesider og sociale medier, hvor projektet er
omtalt. Læs for eksempel om arrangementet på Den Blå Planet her: https://www.facebook.com/
events/1408824122587464/ eller om arrangementet i samarbejde med Den Grønne Friskole
her: https://www.facebook.com/events/506490866543923/. Lokaludvalgets støtte er nævnt i
teksten til begge begivenheder.
Lokaludvalgets logo er desuden inkluderet i festivalens programavis (50.000 eksemplarer),
brancheguiden og på vores hjemmeside, se mere på vores hjemmeside under Partnere og
sponsorer.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej, vi har ikke lavet et link til lokaludvalgets hjemmeside, da vi heller ikke linker til andre
bidragsyderes hjemmesider. Men vi har lagt lokaludvalgets logo op på vores overblik over alle
partnere og bidragsydere.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
https://cphdox.dk/mere/partnere-sponsorer/

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til:
Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, lok. 417
2300 København S
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til Nemkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende et 5-cifret organisationsnr.
Der stilles krav om, at foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cprnummer) for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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