Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Golden Days på Amager
Dato for projektets afholdelse?
6 – 22 september
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
31200
31200
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: Kultur S som dækker bibliotekerne og kulturhusene på
Amager deltog i historiefestivalen “Golden Days” der i år opererede med 1989 som tema. Kultur
S valgte i år at lave et samlet, koordineret program hvor vi ville ramme alle aldersgrupper med
vores arrangementer. Kultur S præsenterede alt fra udstillinger hvor man kunne prøve de
teknologiske løsninger der var til rådighed dengang, foredrag om muren der skilte øst og vest
og om det politiske klima i 1989, arrangementer hvor bedsteforældre kunne dele deres historier
med deres børnebørn, der blev vist rundt på Amager af lokale koryfæer hvor der blev fortalt om
Amager i slut-firserne og der blev holdt foredrag om 1989 og talks om populærkultur i 1989. Vi
gjorde opmærksom på vore arrangementer ved at lave et samlet fysisk program og ved at
knytte vores arrangementer sammen på Facebook og Billetto. Det samlede overblik gjorde
beboerne på Amager bevidste om at arrangementerne var under samme kuraterede paraply og
vi fik god respons både på kvaliteten af arrangementerne og programmet.

Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: Det er vores klare opfattelse at
bibliotekerne og kulturhusene på Amager levede op til de formål vi havde opstillet. Vi ville
bevidstliggøre borgerne på Amager om en tid hvor mange ting var anderledes selvom 1989 ikke
er langt tilbage i fortiden. Ved at lave en samlet linje hvor vi ville ramme alle aldersgrupper på
Amager og ved at gøre de fleste arrangementer gratis var det vores overbevisning at familier på
kryds af tværs af Amager ville få muligheden for at (gen)opleve en svunden tid og sammen
snakke om hvad der skete dengang og hvordan det var at leve dengang. Arrangementerne var
mangeartede og placeret i forskellige huse, programmet blev lagt mange steder så borgerne
kunne gebærde sig i udbuddet. Vi samarbejdede med lokale aktører og afholdt arrangementer
på Ingolfs Kaffebar og boghandlen “Det var Zittans” samt i det offentlige byrum på Amager.

Besøgstal/antal deltagere:
Kvarterhuset: 249
KIB: 89
Udstillingen: 650
Bibliotekshuset: 100
Alt i alt: 1088 til arrangementerne i de forskellige huse.
Samarbejdspartnere:
Ingolfs Kaffebar - Det var Zittans - Golden Days - Amar:Litt - Auteur Filmklub
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Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Samarbejdet på tværs af Amager var svært men godt og det udmundede sig i et fælles program
for hele Amager. Programmet blev udarbejdet efter Golden Days retningslinjer og placeret i
biblioteker, kulturhuse og caféer på Amager og nåede langt ud. Arrangementerne blev
yderligere forstærket af tilstedeværelsen på de sociale medier hvor de optrådte under samme
paraply “Golden Days på Amager”
Samarbejdet med Golden Days fungerede upåklageligt, vi sparrede løbende og fik lavet et godt
og dækkende program.

Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
AØLU´s logo har figureret på programmet der blev trykt i 1000 eksemplarer og delt ud på
biblioteker, kulturhuse og caféer på Amager. Ligeledes figurerede AØLU´s logo på de bannere
der hang udenfor Kulturhuset Islands Brygge og Kvarterhuset. Endvidere blev der gjort
opmærksom på AØLU´s støtte på arrangementerne på Facebook.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

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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