Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen

BØRNEBORGERSCENE – SELV DE MINDSTE FORTÆLLINGER ER VIGTIGE.
Forestilling nr. 1. AMAR
Dato for projektets afholdelse?
Uge 43 2019
Ansøgt beløb: 30.000,-

Bevilget beløb: 30.000,-

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
•
•
•
•
•

Rekruttering bredt på Amager. Fandt 5 unge spillere.
Prøver ugentligt. Alle onsdage i efteråret gennemført.
Opløb i uge 42.
Samarbejde med én 7. klasse på Højdevangens skole om SOME -strategi. Havde potentiale med
det blev ikke helt forløst. Vi manglede tid.
Forestillinger i uge 43 for skoler og privat publikum. Stor succes. Spillede for glade skoleelever
og glade private publikummer. Publikumstilfredhedsundersøgelse gennemført via spørgeskemaer.
Udsnit vedhæftet evalueringen.

Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Rekruttering:
Det lykkedes os at caste 5 unge som hver især repræsenterede dele af Amager. Soha fra Urbanplanen,
Mathias fra Lergravsparken, Gustav fra Strandparken. Talita fra Vanløse som hende der kom med
fordommene og Nicholas som DJ. Med den sammensætning af unge opnåede vi vores mål om at caste
unge med etniske, socioøkonomiske og forskellige kulturelle baggrunde fra hele Amager.

Identifikation:
Vi oplevede at publikum og de unge spillere mødte hinanden i teatermørket, på en særlig måde.
Publikum udtrykte at de følte sig set, forstået og genkendt i sprog såvel som i de temaer de
unge formidlede. Publikum blev fans af de unge og ville have billeder og venskab på sociale
medier. Noget der for os vidner om, at publikum føler, at de kan identificere sig med de ser på
scenen og at spørgsmålet: ”Hvad har det jeg oplever på scenen med mig at gøre? – er blevet
besvaret for dem via forestillingen. Dette gælder såvel det publikum som vi plejer at spille forskolerne og de nye publikumsgrupper som projektet tiltrak. Unge fra f.eks. Strandparken og
Urbanplanen, unge i gymnasiealderen som ikke ellers kommer hos ZeBU, men som tiltrækkes af
identifikationen med de unge spillere.
Besøgstal/antal deltagere: 450 publikummer
Samarbejdspartnere:
Primære: Højdevangens skole, Amager Helhedsplan.
Hjælpere: Elever fra Lergravsparkens Skole, Ruth fra Kulturpiloterne, Børnkulturhus Amager,
Tinkertank, Kollegierne fra Amager, Folk på gaden som lod sig interviewe, Amagerhylden, cafe
Josephine, Amagermuseet og Lokalaviserne. Os fra Amager på facebook m.fl.
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Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Det er svært at skabe finansiering til projekter som ligger i mellemrummet mellem prof. Og pædgogisk
arbejde. Vi havde ønsket os flere af de ansøgte midler så vi havde kunnet producere program, film,
plakater mm. og sørger for en professionel dokumentation af projektet. Alle de ting, som kan gøre det
nemmere at løfte sådanne projekter som borgerscenen i fremtiden.
Det gik overordnet godt med borgerscenen og konceptet fungerer som ramme. Fremadrettet tænker vi
at rammen kan rumme mange nye koncepter, hvor børn og unge fra Amager inddrages i vores
kunstneriske virke på nye måder hvert år. Så den kan komme mange forskellige grupper af
Amagerkanere til gode i fremtiden.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi opretter borgerscenen som en blivende årlig begivenhed i vores repertoire.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
I avisartikler, pressemeddelelser og i velkomsttalen hos ZeBU før forestillingerne.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja!
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Nej, vi har ikke noget link på hjemmesiden. Projektet har sin egen lille fane på hjemmesiden ZeBus
hjemmeside: https://www.zebu.nu/forestilling/amar/. Her burde vi have skrevet støttegivere på.
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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