Projekttitel – fra ansøgningen
Morgenmadskoncerten, efterår 2018
Dato for projektets afholdelse? September - december 2018
Ansøgt beløb: 10.000
Bevilget beløb: 10.000
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Vi gennemførte koncertserien som planlagt, dog med noget færre midler end vi havde
budgetteret med.
3 koncerter på Kvarterhuset Amager med respektive tema og tilhørende morgenkaffe.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Ja, i allerhøjeste grad! Vi havde et dejligt, lyttende publikum - mennesker i alle aldre.Vi har fået
rigtig gode tilbagemeldinger fra et publikum og efterspørger flere koncerter med klassisk
musik. Glædeligt!
Besøgstal/antal deltagere:
90, 110 inkl frivillige.
Samarbejdspartnere:
Kvarterhuset Amager
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Projektet har gået rigtig godt. Vi ønsker at involvere vores publikum i større grad, og vurderer
derfor at have morgensang som en del af vores koncerter.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi vil søge om midler til gennemførelse af en ny række koncerter.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Plakater, hjemmeside, Facebook, Instagram.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs
hjemmeside?
Ja.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
www.amagerklassisk.com
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til HYPERLINK
"mailto:amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk" 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

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 cprnummer) for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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