Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen

Klovne-samarbejde over Østersøen.
Dansk-Estisk scenekunstudveksling
Dato for projektets afholdelse?
Den 24. maj aften forestilling på Strandlodsvej 69 (ca. 70 publikummer)
Den 27. maj to skole forestillinger i dagtimerne på Strandlodsvej 69 (ca. 150 børn, 6 skoleklasser)
Den 31. maj til 2 maj fire forestillinger på Old Town festival i Estlands hovedstad Tallinn. (der plejer at
være flere tusinde der besøger Talli Old Twon festival hvert år)
Ansøgt beløb: 9.000
Bevilget beløb: 3.000 kr
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Vi spillede 2 forestillinger for over hundrede begejstrede lokale børnehaveklasses børn mandag den 27.
maj.
"Det er det bedste børneteater, jeg har set i lang tid" citat Helene Christiansen, børnehaveklasselære på
Lergravsparken skole.
Derefter gik turen til Tallinn Old Town festival hvor vi spillede 3 forestillinger for et hav af mennesker,
bl.a. på Danish Kings garden scenen (se de vedhæftede billeder)
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vi lavede et klovneshow, som med international udsyn var et brobyggende samarbejde mellem Estland.
Vi ville spille klovne forestillinger for 170 lokale børn og voksne.
Besøgstal/antal deltagere:
Ca. 70 publikummer
Ca 100 Børnehaveklasses børn
Ca 100-200 publikummer i Tallinn
Samarbejdspartnere:
• De lokale skoler: Den Grønne Friskole og Lergravspark skolen.
• Toomas Troos and Haide Männamäe alias de kendte klovne, Piip ja
Tuut: https://www.piipjatuut.ee/et
•

Old Town Festival Talliin: https://www.visitestonia.com/en/tallinn-old-town-days-1

Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Det har være meget spændende at have den internationale tilgang. Bl.a har vi haft en klovn fra Tyrkiet,
en fra Palestina og to fra Egypten. Det er meget givende for nogen af de børn med anden etnisk
baggrund at møde kunstnere fra deres forældres hjemland eller høre deres eget modersmål i
klovneforestillingen.
Efterspørgslen på skoleforestillingerne stor, og vi måtte desværre sige nej til interesserede klasser. En
anden gang vil vi spille flere skoleforestillinger.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi er allerede nu i gang med at planlægge bedre kontakt til skoler, men også at udvide samarbejdet fx
ved at give akrobatik eller teater workshops i forbindelse med forestillingerne.
Lige ledes planlægger vi, at forsætte samarbejdet med de Estiske klovne Piip ja Tuut og Old Town Tallinn
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festival.

Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
- Via sociale medier
- Via flyers
- Vi forsøgte at komme i Amagerbladet, men det kolliderede lidt med EP valget den 26. maj, så vi
fik ikke den ønskede omtale i Amagerbladet.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
www.commediascool.com
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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