Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Somalisk Kultur Aften
Dato for projektets afholdelse?
Mandag d. 30. april kl. 17-21
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
12.500 kr.
6000 kr.
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Det var en aften med masser af smagsprøver på somalisk kultur. Aftenen bød på:
- Modeshow med traditionelt somalisk tøj
- Traditionelt somalisk dans fremført af en dansetrup fra Malmø
- Mini koncert med Bashir Billow, der fortolkede kendte somaliske sange
- Tromme, sang og dans udført af Multikulturel Kvinde Klub.
- Udstilling af somaliske ting og redskaber samt hennamaling på hænder
- Udstilling af kunst af Yusra Osman og Hodan Tanade
- Lysinstallation af Muhammed Jama
- Digtoplæsning med Faiso Hassan og Anette Tamborg
- Gymnastik og underholdning for børn med Olympic Amager kultur og idrætsforening.
- Masser af lækkert somalisk mad.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Hovedformålet var at vise og fejre somalisk kultur, for folk der ikke har det store kendskab til den.
Et andet formål var også at give, hovedsageligt somaliske kvinder, et forum hvor de kunne vise deres
kultur videre til børnene.
Begge dele lykkedes da der var rigtig mange deltagere, der fik et indblik i meget forskellige dele af
somalisk kultur. De fik både det traditionelle med dans og tøj men også øjnene op for at der findes en
moderne somalisk kultur blandt den unge generation af somalier i landet repræsenteret via
nyfortolkninger af traditionel musik, kunst og design.
En somalisk kvinde fortalte da aftenen sluttede hvordan det virkelig var en stor oplevelse for hende at
hendes børn fik oplevet så meget traditionelt somalisk kultur, da det ikke var noget de dyrkede og talte
så meget om derhjemme i hverdagen.
Besøgstal/antal deltagere:
Ca. 150 børn og voksne (Vi havde regnet med 60 pers)
Samarbejdspartnere:
Projektet er et samarbejde mellem Kvarterhuset, Amagerbro Helhedsplan og foreningen Multikulturel
Kvinde Klub.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Arrangementet var en stor succes med rigtig mange deltagere som havde en god og berigende aften. Vi
havde prøvet at sørger for at der i programmet både var noget meget traditionelt og moderne samt
noget til både børn, unge og voksne. Vi syntes at det lykkedes at tiltrække folk i meget forskellige
aldersgrupper. Der var en stor glæde blandt de mange frivillige for ved at vise deres kultur.
Vi ville gerne have haft flere ikke multikulturelle gæster. Til næste gang vil vi arbejde med at lave mere
markedsføring for sådan et arrangement udenfor de somaliske kanaler. Vi vil også arbejde med for at
inviterer specifikke klubber og foreninger på Amager, der kunne have interesse i et kulturarrangement.
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: Der er mange i det somaliske miljø der har
fået øjnene op for Kvarterhuset og de øvrige arrangementer der foregår i huset. Derudover har det
givet en lyst til at lave flere projekter i samarbejdet mellem Kvarterhuset, Helhedsplanen og en kulturel
forening.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Vi har nævnt lokaludvalget og vist lokaludvalgets logo på plakater, foldere, facebook begivenhed samt
notits i Amagerbladet. Derudover har vi selvfølgelig sagt tak for støtten i åbningstalen på selve aftenen.
Efterfølgende har vi haft en artikel på KFF intra.
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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