Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Byg en fantastisk fortælling
Dato for projektets afholdelse?
23.3.
Ansøgt beløb: 8625

Bevilget beløb: 5500

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
’Byg en fantastisk fortælling’ forløb hele vejen meget efter planen. Det var en kunstnerisk skabende
workshop rettet mod børn i alderen 2-12, der afvikledes i samarbejde med den ny biblioteksfestival ’Vi
� bøger’. Det var undertegnede, Maya Peitersen, der havde workshoppen. Projektet foregik i
Kvartershuset. Der kom børn både med og uden deres forældre. Projektet foregik samtidig med
forskellige foredrag på biblioteket, rettet mod forældre. Nogle af børnene hoppede ind og benytte dette
tilbud, mens deres forældre var til foredrag i samme hus, andre børn kom og var med på eget initiativ.
Projektet var åbent for alle børn og nogle var der i kortere tid, mens andre var der under hele
workshoppen.
Projektet arbejdede på tværs af litteratur, arkitektur og billedkunst og skærpede børnenes nysgerrighed
og skabertrang omkring fortællingen og biblioteket som et rum, hvor man kan opleve og inspireres af
fortællinger og måske en dag selv skabe dem.
Oplæg til børnene lød således:
Tænk på noget fantastisk, som du gerne vil fortælle til andre, men som det måske er svært at sige med
ord, eller som er mere interessant at bygge. Giv fortællingen en titel eller et navn.
Fortællingen bygges som en skulptur i træpap, der samles med limpistoler og lim og efterfølgende males
med flydende tusch, der trænger ind i pappet og efterlader træpappets egen smukke, matte overflade.
Jeg synes generelt, at børnene fangede oplægget og brugte det godt!

Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Børnene og deres forældre blev introduceret til Kvartershuset og dermed biblioteket og litteraturen på
en ny måde og fik skabt nogle virkelig fine rumlige fortællinger. En succes, der sagtens kan gentages!
Projektet arbejdede på tværs af litteratur, arkitektur og billedkunst og skærpede børnenes nysgerrighed
og skabertrang omkring fortællingen og biblioteket som et rum, hvor man kan opleve og inspireres af
fortællinger og måske en dag selv skabe dem.
Besøgstal/antal deltagere: 32
Samarbejdspartnere:
Kvartershuset, Københavns Biblioteker, Vi elsker bøger (Tanne Schlosser Søndertoft)
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Projektet gik godt hele vejen igennem og jeg vil gennemføre det i sin fulde form, hvis jeg får muligheden
for det en anden gang.
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Jeg havde god kontakt med de ansatte i Kvartershuset og de var MEGET glade for projektet, så jeg håber
meget, at vi kan samarbejde en anden gang om en tilbagevendende workshop af denne karakter.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Festivalen og Københavns biblioteker har stået for at promovere projektet og lokaludvalget. De lagde
logoet op på facebook, instagram og deres hjemmeside ifm. afviklingen af projektet under festivalen.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Der er linket fra min egen hjemmeside og fra festivalens side.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
http://mayapeitersen.blogspot.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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