Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg
Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
60Seconds 2020, RIGHT AND WRONG - BROWSING YOUR CITY
Dato for projektets afholdelse? fra den 10-16 Februar 2020
Ansøgt beløb: 25000

Bevilget beløb: 25000

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Video projektion på Husgavl Holmbladsgade.
Nathanaels Kirke -projektion film projektion, dagligt fra 17:00-24:00 Holmbladsgade 19
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Holmbladsgade er en af de livligste gader på Amager, der er altid mennesker.. I år var februar
vejret mildt så folk tog sig bedre tid på gaden. Det var en dag med storm og kraftig regn og vi
måtte slukke projektoren af sikkerhedsgrunde.
Besøgstal/antal deltagere: Det er svært at sætte tal på egentlige tilskuere med lokation er
travl tæt på busstops steder og mange butikker.
Samarbejdspartnere:
Dansk samarbejde:
Kulturværftet/The Culture Yard i Helsingør: ved Mikael Fock, director og Barbara Scherfig
program ansvarligt.
KØS museum for kunst i det offentlige rum (Køge. ved Barbara presse & arrangement
koordinator.
Copenhagen Contemporary ved Jannie Haagemann og Marie Nipper
Den Fire Udstilingsbygning ved Nikolaj Friis Rasmussen, Publikumschef
Nathanaels Kirke på Holmbladsgade
International samarbejde:
One OFF Festival (Norge/Spanien)med et sekund video om fælles tema og tidspunkt.
SMIFF Metro Festival i Seoul Korea med deltagelse i festivalens event (åbning/pris uddeling)
samt årets jury.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Samarbejdet med Nathanaels Kirke har været meget positiv og de har en af de bedste locations
til film projektion på gaden på hele Amager. Desværre meldte Metro selskabet fra i år pga af
travlhed med den nyåbnet cityring, men vi håber de er med igen næste år, vi har jo vist film på
deres stationer i 12 år.
Til næste år flytter vi festivalen til november, det er flere fordele, det er mørkere (allerede fra kl.
15:00), vejr generelt er mildere, samt at det ikke kollidere med andre festivaler.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi har et gavl ved Amager station ved metro, som vi ikke kunne bruge i år på grund af stillads
arbejde, men vi håber til næste år-
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Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
ved PR/ samt sociale medie, og ved at navne enten ved navn eller bruge lokaludvalg logo.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja, både på hjemesiden og sociale medie
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
vedlægger billeder som i kan bruge samt link til hjemesiden og facebook
www.60sec.org

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
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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