Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
GENKLANGE - Klassiske koncerter for børn i Kvarterhuset 2017
Dato for projektets afholdelse?
Jan – Dec 2017
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
35.000
20.000
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Afholdelse af klassiske koncerter for børn i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Koncerterne har været
månedlige, dog med enkelte undtagelser (se punkt nedenfor) og der har været et godt antal besøgende.
Publikum har været utroligt positive over koncerterne og har fortalt, at deres børn elsker at komme til
dem. I løbet af 2017 har vi haft en mange professionelle musikere igennem og som et ekstra plus,
begyndte den fra TV kendte multikunstner Shane Brox også at lave koncerter for os. Til stor glæde for
alle besøgende. Til hver koncert har børnene haft mulighed for at komme op og tale med musikerne
efter koncerterne og her har mange børn prøvet forskellige instrumenter og talt med musikerne (og
Shane) om musik og mange andre ting.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vi har afholdt (næsten) alle de koncerter, der var planlagt. Det vil sige 9 ud af 10. Da den ene koncert lå
lige i efterårsferien kunne den ikke lade sig gøre og derfor måtte vi aflyse. Alle andre koncerter er dog
gennemført som planlagt og samarbejdet med Kvarterhuset har (igen) fungeret rigtigt godt.
GENKLANGE og koncerterne har fået godt fat i publikum i området og det er vi glade for. Her får vi
opnået vores formål: At tilbyde børnene oplevelser med klassisk musik som er nærværende, vedrørende
og spændende.
Besøgstal/antal deltagere: 454 ialt
Samarbejdspartnere:
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 KBH S., Institutionerne Hoppeland, Grøftekanten,
Peder Lykkesvej og Østen for Solen for PR samt Partnerskabet i Urbanplanen.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Vores koncerter er generelt gået godt. Vi fik desværre ikke så mange penge ind som håber og derfor
måtte vi lave et mere skrabet budget. Derfor har vi ikke kunne lave den PR vi gerne ville for at få fulde
huse hver gang. Men vi gennemførte de koncerter, der kunne lade sig gøre og musikken og børnene og
familierne var suveræne. Fremover vil vi søge fonde i endnu bedre tid og gøre dem stærkere så vi får
mulighed for at komme ud til endnu flere mulige besøgende.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi forankrer os mere og mere på Amager og indgår i 2018 et samarbejde med Københavns
Kommune netop på Amager. Og en af grundene til at Amager er blevet valgt, er blandt
andet det gode samarbejde i Kvarterhuset.
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Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
På plakater, foldere og hjemmeside
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Tusind, tusind tak for støtten. Den er helt afgørende for gennemførelsen af vores
koncerter. Tak 
www.genklange.dk
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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