Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
100% FREMMED?
Dato for projektets afholdelse?
4.9 – 21.9.2017
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
15.000
15.000
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
100% FREMMED? var udstillet på pladsen foran Amager Kulturpunkt i knapt tre uger og blev taget godt
imod både af forbipasserende, aktive kulturforbrugere, som besøgte Amager Kulturpunkt og udstillingen,
koncertgængere samt de knapt 200 skoleelever, som deltog i workshopforløb med deltagere fra
udstillingen.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vi har formået at aktivere lokalområdet på flere punkter:
1) Pladsen foran Amager Kulturpunkt blev aktiveret på en ny, anderledes og interessant måde med
meget positiv respons fra de mange besøgende. Generelt var der positiv feedback ift. at der
skete noget i byrummet i denne del af Amager.
2) Flere lokale borgere beskrev at de havde set udstillingen som forbipasserende og var blevet så
interesserede, at de valgte at komme tilbage på et senere tidspunkt for at se/læse flere
portrætter. Det var tydeligt, at udstillingen skabte dialog og refleksion.
3) Ca. 200 skoleelever besøgte udstillingen, hvor der blev afholdt workshops i fagene Samfundsfag,
Dansk og Billedkunst for 7.-9. klasse samt besøg af en modtageklasse fra Sundby Øster Skole,
hvor lokale deltagere formidlede udstillingen.
Besøgstal/antal deltagere:
Ca. 5000 besøgende og ca. 200 skoleelever
Samarbejdspartnere:
Amager Kulturpunkt og Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Overordnet levede projektets udstilling ved Amager Kulturpunkt op til de fleste af vores forventninger
som anført ovenfor.
Desværre formåede vi ikke at få presseomtale af den lokale udstillingsperiode, selvom vi kontaktede
både AMA’RØSTEN, Amager Lokalavis og Amagerbladet. Amager Bladet vendte positivt tilbage og
sagde, at de ville lave en artikel, som desværre aldrig blev publiceret. Det bør derfor overvejes til en
anden gang at investere i annoncering for at få mere lokal mediefokus.
Samtidig havde vi forventet, at Amager Kulturpunkt og Musiktorvet generelt kunne trække flere
besøgende til udstillingen. Vi synes dog, at 5000 besøgende på en periode på 18 dage er tilfredsstillende.
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
På baggrund af vores erfaringer fra skoleforløbene på Amager Kulturpunkt udvider vi fremadrettet vores
skoleworkshops til også at inkludere mellemtrinnet 4.-6. klasse.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Igennem opslag på Metropolis’ Facebookside samt på 100% FREMMED?s Facebookside, hvor der er
blevet reklameret med Amager Øst Lokaludvalgs logo.
Derudover har vi med stickers på intro-kuben i udstillingen gjort opmærksom på, at udstillingen blev vist
i samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja, men siden opdateres løbende, efterhånden som udstillingen rejser videre, og linket kan derfor ikke
ses længere.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

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 cpr-nummer)
for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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