Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg
Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Projekttitel – fra ansøgningen
CPH:DOX for Børn og Unge på Amager
Dato for projektets afholdelse?
16. til 26. marts 2017
Ansøgt beløb:

Bevilget beløb:

35.000 DKK

35.000 DKK

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Projektet bød på en række aktiviteter i perioden den 16.-26. marts fordelt på kulturhuse på
Amager og i tæt samarbejde med Børnekulturhus Ama’r, der har været vores primære
samarbejdspartner på projektet. I alt 15 arrangementer blev afholdt i hele festivalperioden hos
hhv. Børnekulturhus Ama’r, Kvarterhuset, Nordisk Film Biografer Field’s og på havnerundfart
rundt i Københavns havn.
Børnekulturhuset bød i festivalenperioden indenfor til seks forskellige filmvisninger og seks
efterfølgende workshops for familier og børn. Her så publikum blandt andet dokumentarfilm om
skilsmisse (‘Che’), sejlads (‘Min mosters historier’), venskaber (‘Kamelen Caramel’), nye
kulturer (‘Børnene på Silkevejen’), mekanik og kædereaktioner (‘Sådan virker det!’) og
oplevelser i naturen (‘1 minuts natur’).
De efterfølgende workshops gav børnene mulighed for at bruge sig selv og deres kreativitet til
at arbejde videre med filmenes temaer. Blandt andet fik deltagerne mulighed for at bygge deres
egne små skibe, lave videoer med deres mobiltelefoner, arbejde med stop motion-film, og bruge
deres egne kroppe til at forstå, hvordan det føles at være døv.
De gratis arrangementer i hhv. Kvarterhuset og Nordisk Film Biografer Field’s var målrettet
skoleelever på Amager, der ikke alle har det økonomiske grundlag eller en tradition for at tage i
biografen og se dokumentarfilm. Her viste vi film om digital dannelse med efterfølgende oplæg
om cybermobning,og film om børn fra Sahara og landende langs Silkevejen med efterfølgende
oplæg om kulturforskelle og nationale identiteter.
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Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Ambitionen med ‘CPH:DOX for Børn og Unge på Amager’ var at samle og engagere
børnefamilier og skoleklasser på Amager omkring dokumentarfilm og aktiviteter fra den 16. til
den 26. marts 2017.
Fordi dokumentarfilm fortæller om verden og er en udvidelse af, hvordan vi forstår
virkeligheden, gav det mening for os at præsentere dokumentarfilm i et aktivt familie- og
skoleprogram med nye og levende perspektiver på emner, der ellers kan være svært
tilgængelige. Emner, der til til gengæld kan åbnes op gennem filmenes konkrete fortællinger og
programmets øvrige både vedkommende og underholdende aktiviteter. Derfor var det projektets
formål at skabe aktiviteter, der kunne give børn, unge og voksne nye perspektiver på både
deres egne liv og på verden omkring dem.
Projektet forløb tidsmæssigt helt som planlagt: I efteråret brugte vi primært tiden på planlægning
og forberedelse. Her udvalgte vi de i alt 22 film, der inden for de fire temaer kom til at udgøre
skole- og familieprogrammet på CPH:DOX 2017. Med det bekræftede tilsagn ultimo januar
kunne vi koncentrere os om det specifikke samarbejde med Børnekulturhus Ama’r, lukke aftaler
og fokusere på kommunikation og PR (se de vedhæftede eksempler på ekstern kommunikation
med Frederiksberg kommunes logo).
I marts løb festivalen og projektet af stablen, og vi er nu ved at afslutte evaluering og opfølgning
på projektet. Indholdsmæssigt afholdt vi som planlagt arrangementer i Børnekulturhus Ama’r og
fik desuden Nordisk Film Biografer Field’s og Kvarterhuset med som venuepartnere til de gratis
skolearrangementer.
Besøgstal/antal deltagere:
Med hjælp fra optællinger til projektets forskellige arrangementer, ved vi nu, at vi nåede op på i
alt 1.926 gæster i både weekender og hverdage under ‘CPH:DOX for Børn og Unge på
Amager’.
De deltagende familier og skoleelever fordeler sig på både store arrangementer som de gratis
filmvisninger i Nordisk Film Biografer Field’s med plads til 811 deltagere, til arrangementerne i
Kvarterhuset med plads til 242 gæster og på mindre workshops i Børnekulturhus Ama’r, hvor
mellem 30 og 60 gæster har deltaget. I alt har projektet haft 631 betalende gæster på de øvrige
13 arrangementer i weekenderne.
Samarbejdspartnere:
Vores primære samarbejdspartner har været Børnekulturhus Ama’r, der har været med fra
udviklingsfasen til afviklingen af langt de fleste arrangementer - enten som værter eller som
medarrangører. Børnekulturhuset har også sendt os i retning af de skoler med særligt
trængende elever, der fik tilbudt gratis arrangementer i Nordisk Film Biografer Field’s og
Kvarterhuset.
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Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
En meget væsentlig og vigtigt erfaring fra projektet er betydningen af at have en stærke og
lokalt forankrede samarbejdspartnere. Ikke alene har samarbejdet med Børnekulturhus Ama’r
åbnet døre for målgrupper og venues, vi ellers ikke ville have haft adgang til. Men det har også
været unikt at have så gode sparrings- og udviklingsmuligheder, som vi har haft sammen med
Børnekulturhuset. Der er ingen tvivl om, at vi vil spejle os i dette projekt, når vi også
fremadrettet skal etablere lokale samarbejder på CPH:DOX.
Derudover har projektet vist, at dokumentarfilm som antaget er rigtig gode udgangspunkter for
at tale om emner, der ellers kan være både tabubelagte eller komplicerede for børn og unge
mennesker. Med film som ‘Kamelen Caramel’ om sorg og ‘Che’ om skilsmisse og med stærke
efterfølgende arrangementer, der kan sætte filmenes temaer i spil, lykkedes det i år med dette
projekt at få hul på en dialog med både borgere og børn, som ellers kan være svære at komme
ind på livet af.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
‘CPH:DOX for Børn og Unge på Amager’ var en del af et pilotprojekt, hvor CPH:DOX for første
gang præsenterede et skoleprogram for folkeskoleelever og et weekendprogram for familier.
Den store succes, blandet andet på Amager, har betydet at vi allerede nu kan konstatere, at
folkeskoleprogrammet bliver en fast del af CPH:DOX. Det samme gælder familieprogrammet,
der også i 2018 vil være at finde i festivalprogrammet.
Vi har desuden aldrig før samarbejdet med Børnekulturhus Ama’r, men håber meget at husets
medarbejdere har lyst til at fortsætte samarbejdet frem mod næste års festival.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Foruden vores egen massive outreach- og kommunikationsindsats, der inkluderede målrettede
flyers og plakater på Amager (se vedhæftede dokumenter og billeder), lykkedes det os at få
hængt et 12 meter langt banner op på gadeniveau på Amagerbro Station, der direkte
markedsførte projektet. Vi har desuden selv været ude på folkeskoler og gymnasielle
uddannelser på Amager med flyers, plakater og tryktre programmer til lærere og elever.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Det fremgår af vores hjemmeside, at Amager Øst Lokaludvalg har støttet projektet, men vi har
ikke linket videre til lokaludvalgets hjemmeside. Det samme er tilfældet med de øvrige fonde,
der også har støttet projekter under CPH:DOXs børne- og ungdomsprojekter.
Se mere her: www.cphdox.dk/skoleprogram/om-os/.
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Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Se vores overordnede hjemmeside for vores skoleaktiviteter på www.cphdox.dk/skole.

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 cprnummer) for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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