Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Ama’r i virkeligheden: Dokumentarfilm for børn og unge på Amager
Dato for projektets afholdelse?
12.-25. marts 2018
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
40.000 kr.
30.000 kr.
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Vi arrangerede en minifestival på tre dage i Børnekulturhus Ama’r, hvoraf to af dagene, torsdag d. 22. og
fredag d. 23. var dedikeret skoleprogrammet og den sidste dag, lørdag d. 24., var dedikeret
familieprogrammet.
Torsdag d. 22. viste vi seks film. Først på dagen tre korte film om døve børn og deres familier med
efterfølgende besøg af en repræsentant fra Danske Døves Landsforbund, som talte med børnene om det
at være døv. Til denne visning havde vi en døveklasse med inde og se filmen, og vi havde derfor inviteret
en tolk med, så alle børnene kunne få den fulde oplevelse.
Den anden visning torsdag var af de tre film af serien MIN TRO, som følger tre danske børn, og hvordan
de praktiserer deres religion. Efter visningen faciliterede vi en dialog med børnene om filmene og deres
temaer.
Fredag d. 23. viste vi tre film. Først på dagen viste vi to afsnit af den kommende Ramasjang-serie PÅ TUR
MED FAR, om Iris og hendes far, der tager på bilture og lader fantasien få frit løb. Efter visningen stod
Børnekulturhus Ama’r for en kunstworkshop i værkstedet med en af deres faste kunstnere. Desuden var
der udstilling af Iris’ tegninger fra filmen i haalen, så børnene kunne se tegningerne i virkeligheden.
Anden visning fredag d. 23. var filmen FANTASI FANTASI, som følger de to autistiske tvillingesøstre
Smilla og Molly. Efter filmen var der igen kunstworkshop i værkstedet med en af Børnekulturhus Ama’rs
kunstnere.
Lørdag d. 24. viste vi fire film målrettet børnefamilier på Amager. Vi viste igen de to afsnit af PÅ TUR
MED FAR og fik til denne visning besøg af far (instruktør) og Iris efter visningen, som fortalte og svarede
på spørgsmål fra publikum. Derefter viste vi FANTASI FANTASI, hvor vi også fik instruktørbesøg til
Q&A efter visningen. Og til sidst viste vi filmen MIG OG MIN HJERNE, som er en film, der forklarer,
hvordan hjernen fungerer i børnehøjde. Filmen følger en familie og forklarer personernes adfærd
gennem animationer om hjernen. Efter visningen kunne publikum møde de to børn, der var med i filmen.
I løbet af hele dagen var der tegneworkshop i værkstedet, som familierne kunne gå til og fra mellem
filmvisningerne. Efter den sidste filmvisning afholdte vi en gøglerworkshop, hvor børnene kunne øve at
jonglere med bolde, for at udfordre deres balance og få en kropslig forståelse for, hvordan hjernen lærer
nye ting.
_____________________________________________________________________________
Udover minifestivalen i Børnekulturhus Ama’r arrangerede vi også en minifestival på Den Blå Planet, som
vi kaldte ’Nights at the Aquarium’. Vi er godt klar over, at udstillingsakvariet ligger uden for Amager
Østs grænser, men vi vil argumentere for, at Den Blå Planet styrker hele øens identitet som kultursted
og kommer Amager Østs borgere og særligt børnefamilier til gode.
Her havde vi tre arrangementer henover tre dage med det passende tema havbiologi. Arrangementerne
var målrettet det voksne og unge publikum og alle tre visninger endte med at være udsolgt.
Torsdag d. 15. viste vi filmen A RIVER BELOW, som handler om den truede floddelfin i Amazonas. Efter
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visningen var der debat om naturbevarelseskonflikter med relevante personligheder indenfor emnet.
Lørdag d. 17. viste vi filmen DOLPHIN MAN, som portrætterer den franske fridykker Jacques Mayol.
Efter visningen var der et panel med en fridykker, en havfrue og en hjertelæge, der talte om
dykkeroplevelser og kroppens reaktioner under vand.
Søndag d. 18. viste vi filmen BLUE, som går ind i problematikken omkring plastikforureningen i
verdenshavene. Efter visningen var der en moderet samtale om havenes fremtid med fremtrædende
personer indenfor netop det tema.
_____________________________________________________________________________
Et sidste arrangement, der er værd at nævne, da det i høj grad er kommet Amager Østs borgere til
gode, er vores arrangement i Kastrup Bio d. 20.. Her viste vi filmen FAITH, som også var en del af vores
skoleprogram og derfor i høj grad er aktuel for det unge publikum. Filmen følger et
konfirmationsforberedelseshold i Kastrup Kirke samtidig med at den giver stemme til nogle af de
tidligere medlemmer af den religiøse, japanske gruppe Aum, der udførte et terrorangreb i Tokyo i 1995.
Efter filmen var der Q&A med instruktøren og med præsten fra filmen.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vores aktiviteter på Amager lykkedes bestemt. Vi sørgede for, gennem interessante og lærerige
dokumentarfilm, at udfordre børn og unges syn på verden omkring dem, og vi skabte et
perspektiverende rum, som elever, lærere, børn og forældre kunne tage med hjem og tale videre i.
Desuden udnyttede vi Børnekulturhus Ama’r store kreative erfaring og fik koblet mange af vores
arrangementer op på kreative workshops, som skabte en passende supplement til filmvisning og gjorde,
at børnene brugte deres intellekt på flere forskellige måder i løbet af arrangementerne.
Besøgstal/antal deltagere:
1240
Samarbejdspartnere:
Børnekulturhus Ama’r
Den Blå Planet
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
CPH:DOX for børn og unge er stadig et nyt initiativ, da det blot var andet år i år, vi arrangerede skoleog familievisninger. Det kan mærkes, at nogle skoler på Amager ikke har råd til at tage ind og se film på
festivalen, hvilket selvfølgelig er en udfordring, når vi skal sælge billetter. Denne erfaring havde vi også fra
familieprogrammet sidste år, hvilket gjorde, at vi i år valgte, at gøre familieprogrammet gratis. Det skabte
helt klart et større deltagerantal og flere børnefamilier, der spontant tog med ind og så film, fordi de
alligevel var i huset. Dette bekræfter også, at Børnekulturhus Ama’r er et ideelt hus, at holde
arrangementer i, da det har et stort og mangfoldigt besøgstal i forvejen.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Vi har jeres logo med i det trykte skoleprogram og det trykte fulde program.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Vi har ikke linket til Amager Øst lokaludvalg eller andre lokaludvalg på vores hjemmeside.
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Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
http://cphdox.dk/skoleprogram/
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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