Projekttitel – fra ansøgningen

Breakdance i Bryggekælderen
Dato for projektets afholdelse?
25.8.2018
Ansøgt beløb:
15.250
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Bevilget beløb:
15.250

13:30-16:30 Børne breakdance battle op mod 150 deltagere og tilskuere.
18:30-01:00 Voksen breakdance battle op mod 400 deltagere og tilskuere.
En dag med Breakdance i Bryggekælderen på Islands Brygge. Der var konkurrence for børn og
for voksne, hvor alle aldersgrupper var repræsenteret. Fra 23:30-01:00 var der frit dansegulv
som en masse mennesker tog i brug, for at hygge og dele glæden og energien, de havde fået til
aftenens arrangement.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:

Formålet med arrangementet var at skabe mulighed for at Amagers beboere kunne få lov at
opleve og deltage i en breakdance konkurrence i et miljø som inviterede til hygge og indlevelse,
og som i sidste ende gerne skulle lokke flere med i breakdancen.
Vi havde håbet og regnet med der kom 250-400 mennesker fordelt på hele dagen, og vi blev
overvældede da klokken blev 18:45 og der alene i kælderen på det tidspunkt var ca. 200
mennesker.
Der var ikke mere plads, og som Bryggekælderen skriver på deres Instagram profil; " Jeg tror
aldrig, der har været så mange mennesker hernede som i aften."
- Det synes vi, siger utrolig meget om, hvor stor en succes arrangementet var.
Til børnebattlen alene var der 10 par, der stillede op til konkurrence, men også en del dansere,
der ikke stillede op, men som havde mod på at danse i pauserne i konkurrencen. Det var rigtig
vigtigt for os, at der var plads til dem. Det legende og sjove var i højsæde til
børnearrangementet. Konkurrencen var mindre vigtig.
Børnenes venner, familie og trænere bakkede flot op - der var over 100 tilskuere.
Besøgstal/antal deltagere:

450-500 kom igennem hele dagen. fra 13:30 - 23:30. Bryggekælderen har aldrig set så mange
mennesker dernede før.
Samarbejdspartnere:

Bryggekælderen - en del af Islands Brygge bibliotek.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):

For os gik det over al forventning. Energien var boblende og al fokus var rettet mod dansegulvet,
når konkurrencerne var i gang.
Lokalet er utrolig fedt og meget karismatisk, og skaber en intim stemning, men vi må erkende, at
det også havde sine begrænsninger. Det var for eksempel svært for de bagerste i lokalet at se alt
på dansegulvet. Det har jo selvfølgelig også noget at gøre med det kæmpemæssige fremmøde.

Men det må vi prøve at løse til næste gang, for lokalet i sig selv tilbyder så meget stemning og
energi, at det er en skam ikke at bruge det igen.
Vores ambitionsniveau for arrangementet var højt - vi ville gøre oplevelsen fed både for dansere
og for tilskuere. Det har betydet, at vi (Tunde og Birgitte) har haft meget travlt.
En erfaring har været, at vi skal uddele mere ansvar på dagen til hjælpere og frivillige - for vores
egen skyld.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:

Samarbejdet mellem os (Tunde og Birgitte) gik så godt, at vi har i sinde at starte en forening, der
har til formål at skabe mange flere arrangementer som dette og udbrede breakdancen i Danmark.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?

På al materiale om arrangementet er Amager Øst Lokaludvalgs logo påført. Det gælder både
flyers, plakater og facebook-begivenheden.
I artiklen om arrangementet fra d. 15. august i Bryggebladet er det også nævnt, at Amager Øst
Lokaludvalg har støttet.
Der blevet under arrangementet holdt en takketale, hvor alle der har støttet og hjulpet blev
nævnt. Selvfølgelig også Amager Øst Lokaludvalg.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?

Vi har desværre ingen hjemmeside endnu.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

Link til Bryggebladet:
https://www.bryggebladet.dk/artikelarkiv/pdf/bb/2018/13-2018-1.pdf
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

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.

