Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Sidste Omgang
Dato for projektets afholdelse?
4.12.18 – 19.12.18
Ansøgt beløb:
30.000 kr.

Bevilget beløb:
15.000 kr.

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Opsætning af den site-specifik teaterforestilling ’Sidste omgang’ på værtshuset Jaguaren på
Holmbladsgade 12, Amager Øst. Forestillingen er en del af en forestillingsrække med i alt fire
Københavnske værtshuse. Forestillingen spillede som planlagt seks gange på Jaguaren fra den 4. – 19.
December 2018. Vi solgte 208 billetter i alt, så der var fulde huse hver aften (flere aftner med meget
fyldt da folk stod i kø for at komme ind). Forestillingen modtog rigtig gode anmeldelser og folk var
meget glade for den. Vi har udover de solgte billetter gives 9 gratisbilletter væk til stamgæster. Dette får
det totale deltagerantal op på 217.
Da vi ikke modtog det fulde søgte beløb fra Amager Øst Lokaludvalg, har vi et underskud på ca. 15.000
kr. Dette kan vi nedbringe hvis instruktør, producer og skuespillere vælger at gå ned i honorar, således
at regnskabet kan gå op.
Herudover fik vi sponsoreret drikkevarer, som vi ellers havde budgetteret med som udgift.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Projektet opnåede sit formål til fulde. Formålet var at sætte fokus på den lokale historie og de lokale
originaler.Dette gjorde vi gennem lokal og nyskabende site-specifik teater, som vi spillede for de lokale
beboere på Amager med udsolgt hver aften.
Opnåede mål:
At give publikum en anderledes teateroplevelse
At rykke teatret og publikum tættere sammen ved at vise original scenekunst i øjenhøjde
At give et lokalt publikum på Amager indblik i de lokale fortællinger og historier, som knytter sig til
værthuset og den kultur og historie der er og har været her.
At opfordre til snak og dialog omkring den lokale historie og de gamle historier den gemmer på.

Besøgstal/antal deltagere:
217
Samarbejdspartnere:
Beckett-Fonden (økonomisk tilskud)
Spar Nord Fonden (økonomisk tilskud)
Københavns Scenekunstudvalg (økonomisk tilskud)
Teaterbutikken (Sponsorat af prøvelokaler)
Allan Mylius Thomsen (Lokalhistoriker)
Skuespillere: Jonas Preben Jørgensen, Rasmus Hougaard, Vanessa Nerea Moline Petterson, Rasmus
Rhode
Producer: Stinus Duch Andersen
Supertanker Theatre (Producent)
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Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Projektet forløb efter planen.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Ja. Vi planlægger en ny site-specifik forestilling i 2019
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Forestillingen blev formidlet via Scenit som også varetog billetsalget. Scenit udsendte nyhedsbreve og
arbejdede strategisk med formidling og scenekunst via platformene scenen.dk og teaterbilletter.dk samt
deres sociale platforme.
Projektet er også formidlet gennem plakat og flyers og gennem facebook annoncer. Dette har virket
utroligt godt til at komme ud til en yngre målgruppe.
Herudover er forestillingen blevet nævnt i en fin artikel i Ama’røsten som også har givet lokal omtale.
aølu.dk/amarosten.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs
hjemmeside?
Ja. Der er logo på alt pressemateriale. Flyers, plakat etc.
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

Side 2 af 3

Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Udbetaling af støttebeløb
CVR NR: 37443662
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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