Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
3 lokale i den lokale
Dato for projektets afholdelse?
11. september 2018. OBS. I ansøgningen til Lokaludvalget skrev vi, at datoen for arrangementet

ville være 21. august 2018, men Lokaludvalget gav os efter at støtten var bevilliget lov til at
rykke arrangementet til september, da det viste sig, at en af forfatterne alligevel ikke kunne
deltage på dagen, vi først havde lagt os fast på.
Ansøgt beløb:
7500 kr.
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Bevilget beløb:
3000 kr.

Tirsdag d. 11. september afholdt vi arrangementet 3 lokale i den lokale i Det var Zittans med
forfatterne Line Fjordside, Ida Monrad Graunbøl og Pille Pernille Horst. Alle tre forfattere bor
på Amager og har udgivet et værk inden for det seneste år.
Line Fjorside læste højt fra romanen Det jeg mister, Pille Pernille Horst fortalte om sit
tegneprojekt og bogen Pille Tegner 365, som er en slags tegnet dagbog fra et år i et hendes liv,
og som blandt andet handler om at flytte til og bo på Amager. Til sidst læste Ida Monrad
Graunbøl op fra sin digtroman Menneskedyret, ledsaget af en guitarist, der spillede til
oplæsningen.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:

Med arrangementet ønskede vi at give beboere i Amagerøst mulighed for at lære tre nye, stærke
forfatterstemmer fra deres lokalområde at kende. Publikum blev i aftenens løb introduceret til tre
meget forskellige bøger og tre lokale kunstnere med hvert deres udtryk. Dermed er vores
målsætning om at udbrede beboerne i kvarterets kendskab til lokale kunstnere lykkede

Besøgstal/antal deltagere:

Vi var lidt udfordrede på grund af vejret, men 15 styk havde alligevel trodset regn og rusk,
hvilket var nok til at fylde et par bænke og skabe et hyggeligt, intimt forum.
Samarbejdspartnere:
Arrangementet er blevet til uden lokale samarbejdspartnere, men både forfattere og forfatternes forlag
(Arkiv for Detaljer, Ekbátana og Damgaard) har været flinke til at sprede budskabet om arrangementet på
sociale medier og dele den Facebookbegivenhed, Det var Zittans havde oprettet.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Totalt set gik det godt. Havde vejret været bedre, kunne vi have trukket en del flere gæster til, men vi har
spredt budskabet godt og haft med meget samarbejdsvillige forfattere og forlag at gøre, der har gjort det
samme. Det fungerer rigtig fint at sætte tre forholdsvis ukendte kunstnere sammen i eet arrangement. På
den måde skaber vi et lille potpourri af lokal litteratur. Publikum får en lille rundtur i lokalkulturen nu og
her.
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Ingen forberedt endnu, men vi holder løbende øje med, hvad der rør sig på de lokale forlag, og med lokale
forfattere, der ikke udkommer på de største forlag, og som dermed kunne bruge et velfortjent skub på
vejen i form af et oplæsningsarrangement for at finde vej til publikum i deres eget nabolag.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?

Forud for arrangementet havde vi oprettet arrangementet som begivenhed på Facebook. Vi havde
også lavet prints med info om arrangementet, som lå på disken i butikken, og vi havde sat et
print i vinduet, så folk kunne læse om arrangementet ude fra gaden, når de gik forbi uden for
åbningstiden. Arrangementet var også nævnt i vores nyhedsbrev, som går ud til omkring 400
kunder fra både nær- og fjernt i Københavnsområdet. Vi havde også sendt en pressemeddelelse
til lokalaviserne på Amager og Christianshavn plus til Politikens bogtillæg. Lokaludvalgets støtte
til arrangementet var nævnt i al materiale, vi udformede forud for arrangementet.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ingen opslag på hjemmesiden, men vi har tagget (og dermed linket til) lokaludvalgets Facebookside i
begivenheden på Facebook, som klart er den kommunikationskanal, vi når de fleste af vores publikummer
med. Vi har også tagget lokaludvalget på Instagram i opslag op til arrangementet.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Facebookbegivenheden er her.
Fotos fra arrangementet plus hand out med info om arrangementet og lokaludvalgets logo på er vedhæftet
evalueringen.

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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