Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen

Korworkshop for skolebørn fra Amager 8.-9. Maj 2018
Dato for projektets afholdelse?
8.-9. Maj 2018
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
20.000 kr.
Tilsagn om 5.000 kr.
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Tirsdag-onsdag d. 8.-9. maj mødtes ca 120 skolebørn fra henholdsvis Dyvekeskolen, Skolen ved Sundet
og Sankt Annæ Skole i Sankt Annæ Kirke for at synge sangene fra Værket ”Tyngdekraft og kærlighed”,
som komponist, dirigent og musiker Jakob Høgsbro har skrevet musikken til. Forinden havde
skoleeleverne hjemme på skolerne i deres skolekor øvet 1.-2. stemmer, der de to dage skulle sættes
sammen, forfines for til sidst at skulle fremvises til koncert onsdag aften. I spidsen for kordagene stod
Jakob Høgsbro. Til koncerten fik det store kor akkompagnement af tre dygtige musikere Jesper Nordal
på guitar, Jesper Thorn på bas og Thomas Lyllof på trommer.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:

Eleverne oplevede:
- løftet ved at være mange
- mødet med en professionel instruktør og professionelle musikere
- glæden ved resultatet af måneders arbejde
- styrken i det fællesskab, der opstår om at være sammen med jævnaldrende om musik på tværs af skoler og lokalområder
Koncerten gav:

-

lokale børn og voksne en musikalsk oplevelse og indsigt i de musikalske og sociale
fællesskaber skolekor giver mulighed for.

Besøgstal/antal deltagere:
120 skolebørn i koret. Ca. 400 publikummer til koncerten.
Samarbejdspartnere:
Korlærere fra Skolen ved Sundet, Sankt Annæ Skole og Dyvekeskolen
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Sankt Annæ Kirke som omdrejningspunkt for arrangementet var en løsning, der blev nødvendig, da
Amager Bio, hvor vi har været ved Det viste sig at være en rigtig fin løsning, der udover fin akustik og
højtidelige rammer og gæstfrihed også gav et lille indblik i noget af hverdagslivet i en katolsk kirke.
Arrangementet afslutning lå op til nogle helligdage, hvilket resulterede i, at nogle elever ikke kunne
deltage – det vil vi forsøge at undgå fremover.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi er fortsat i overvejelse om at gøre arrangementet større for at flere børn kan få den unikke
musikalske oplevelse det er, at arbejde længe på noget og fremføre det med professionelle musikere,
men det stiller særlige krav til stedet, det kan afvikles.
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Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
I informationen til elevernes forældre undervejs i forløbet., på omtale af arrangementet internt på
skolerne, på koncertprogrammet og ved velkomst til selve koncerten samt i artikel indsendt
Lokalaviserne AmagerBladet og Ama´røsten efter afholdelse – nu vil det så vise sig, om artiklen så bliver
trykt – men det håber vi da bestemt.
Artiklen, samt fotos vedhæftes evalueringen som bilag.

Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til info@aoelu.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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