Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen:

”Pigeværelset”

- Et scenekunst projekt om at være pige på tværs af etnicitet, bydel og alderDato for projektets afholdelse?
Februar og marts med forestillinger 3. og 4. april
Ansøgt beløb:15000
Bevilget beløb:15000
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
”Pigeværelset” et scenekunst projekt kun for piger.
Vi rekrutterede 25 piger fra hele Amager i alderen 11-18 år. Gruppen arbejde sammen med instruktør
Christine Exner, skuespilleren Amany Turk, og musikeren Jeanett Albeck. Det blev en forestillingen
bygget op omkring pigegruppens egne historier og livserfaringer, så manuskriptet udsprang af de unges
eget sprog. Forestillinge blev vist på teater ZeBU den 3. og 4. april.
Ideen var at give piger en stemme, hvordan er det at være ung i dag, hvilke problemer og emner rør sig.
Hvad sker der når drengene ikke er med.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Gruppen af piger, var sammen sat på tværs af bydel, etnicitet og alder. Mødet med andre piger i det
fortrolige og skabende rum har været en stor oplevelse for de involverede piger. Gruppen har oplevet
at deres problemer og historier er blevet hørt og har fået kunstnerisk værdi, de har dannet nye
venskaber.
Det har ikke kun været dialog skabende for de medvirkende, også deres familie og venner er blevet
inddraget, og tilslut også publikum. Vi spillede begge aftner for fulde huse, og der har været stor
interesse for projektet ikke bare lokalt, men også fra andre områder i København.
Besøgstal/antal deltagere:
25 piger har været med til at skabe forestillingen
18 piger spillede den endelige forestilling
Ca 300 publikummer (der var en anden publikums opbygning end vi havde troet og vi gav mange
fribilletter)
Samarbejdspartnere:
ZeBU, Solvang Bibliotek, Dyvekeskolen, Statens Kunstråd, Amager Vest Lokaludvalg
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Vi har også som projekt og kunstnere gjort os nogle værdigfulde erfarringer og der er allerede dels
efterspørgelse på at vi genopsætter, ikke bare her på Amager, men også i andre bydele. Mange har også
spurgt om vi laver en ny forestilling næste år og om man kunne inddrage drengene.
Det som gik godt:





Der er et behov for at give piger en stemme, så de kan blive hørt.
Vi spillede for fulde huse
Der har været stor lokal opbakning både fra samarbejdspartnere og familier.
Det var en stor kunstnerisk oplevelse for pigegruppen
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Det som kunne gå bedre
 Piger der går i gynmasiet har travlt og gruppen fra 15 år og op har meget at se til. De har ikke
kunne komme hver gang, som oprindelig var vores mål
 Vores prøve periode var for kort, vi kunne med fordel have brugt dobbelt så lang tid. Men det
var også fordi at de enkelte gange var for korte kun 2 timer. Flere weekend øvninger.

Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi undersøger på nuværende tidspunkt om der er mulighed for at genopsætte.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
 Vi har skrevet det i pressemeddelelser
 Vi har lagt det på forskellige sociale medier
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej, men i er nævnt i alle facebook opslag. Vi bruger de socialemedier meget mere en vores
hjemmeside, som er helt ny (fra marts/april 2017)
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Vi vedlægger Amager bladets dækning. Der er en video på vej, som vi vil sende når den er færdig.
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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