Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Amager børnemusik festival
Dato for projektets afholdelse?
Uge 7
Ansøgt beløb: 70.000 kr

Bevilget beløb: 30.000 kr.

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Koncerter & workshops for børn og børnefamilier i skolernes vinterferie
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vi opnåede vores mål om en succesrig, velbesøgt og velomtalt festival. Festivalen er med til at brande
musikøen Amager og vi synes det lykkedes i år med stor succes.
Besøgstal/antal deltagere: ca 4000
Samarbejdspartnere:

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 Kbh. S
Solvang Bibliotek,Remisevej 14, 2300 Kbh. S
Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens allé 19, 2300 Kbh. S
Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 Kbh S
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 Kbh. S
Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 Kbh. S
Børnekulturhus Ama’r, Øresundsvej 8 B, 2300 Kbh. S
Teater ZeBU, Øresundsvej 4, 2300 Kbh. S
Operaen, Ekvipagemestervej 10, 1438 København
Amager Centeret, Reberbane gade
Samarbejde med DR musikariet gik i vasken men i stedet var vi så heldige at få en ny samarbejdspartner i Operaen.

Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Flere workshops med musik ønskes. Mere ko, fællessang og hands-on. Vi fik testet nogle rigtig gode
former og dem, vil vi mere af. Kommunikationsplanen fungerede. Vi havde en fantastisk pre-event i
Amager centeret som vil gerne vil samarbejde mere med. Ligeså Fields.
Aldersopdelingen til koncerterne skal være tydeligere. Der må gerne være mere intern kontakt mellem
spillesteder under selve festivalen. Det er svært at holde kontakten når man er travl med afvikling, men
det giver en endnu bedre festival både for scenerne men også for publikum.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Nyt samarbejde med Operaen som vi vil bygge videre på. Der vil igen blive gjort en indsats for at få
samarbejdet med DR op at stå igen.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Facebook, flyers og plakater. Takketale til åbningsevent.
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Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Kun facebook siden. Ellers bruges de enkelte institutioners hjemmesider.
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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