Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Spirende historier fra Amager
Dato for projektets afholdelse?
28. februar 2017
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
10.000 kr.
8.000 kr.
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Forlægger og forfatter Rikke Oberlin Flarup præsenterede værker fra mikroforlaget Arkiv for detaljer,
som bor på Amager. Hun læste også op fra egne værker, bl.a. Ode til Amager.
Tegneserietegner og billedkunstner Halfdan Pisket fortalte om og læste højt fra Dansker trilogien, der
handler om hans syrisk-armenske far og foregår på Christianshavn og i Amagerbro-kvarteret.

Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Spirende historier fra Amager havde som formål at præsentere Amagers skrivende (og tegnende)
vækstlag. Publikum fik til arrangementet indblik i hverdag og udgivelsessortiment på et af øens helt små
spirende forlag (Arkiv for detaljer). Og med Halfdan Piskets beretning om sin faders liv blev publikum
præsenteret for en lokal forfatters værk om nærmiljøet – et værk der udkommer på amagerforlaget
Gladiator, der de seneste år er vokset fra miniput- til mellemstort forlag bl.a. takket være Pisket, som
har modtaget flere priser for sin Danskertrilogi – senest Claus Deleuran-prisen, som han blev tildelt få
dage inden arrangementet.
Besøgstal/antal deltagere:
Ca. 30 publikummer mødte op.
Samarbejdspartnere:
Arrangementet var en del af det officielle program for litteraturfestivalen Kbh Læser
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Overordnet set gik det virkelig godt. Forfatterne komplimenterede hinanden rigtig fint, selvom de var
meget forskellige i både udtryk og tematik. En anden gang vil vi sørge for at have lidt bedre tid til at
kontakte forfattere, så vi kan få endnu flere navne med og kan stille med en parade af lokale forfattere,
og så vi får bedre tid til at planlægge og markedsføre programmet. På trods af knap tid
markedsføringsmæssigt nåede vi dog bredt ud og fik trukket et pænt antal publikummer til på en kedelig
hverdagsaften i februar.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Intet konkret planlagt, men det er planen at lave flere arrangementer med amagerforfattere og forfattere
fra de små forlag både på og uden for øen.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Lokaludvalget var nævnt med navn og logo på vores flyer, der blev delt ud i butikken i ugen op til.
Lokaludvalget var også nævnt i vores nyhedsmail om arrangementet, i facebookbegivenheden og på
vores Instagram-profil.
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Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Vi annoncerede ikke for arrangementet på vores hjemmeside, men vi har tagget Lokaludvalget på
Facebook-siden, som har langt større rækkevidde end hjemmesiden.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
https://www.facebook.com/events/1845985075663916/
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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