Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
GENKLANGE 2018 – Klassisk musik for børn i Kvarterhuset
Dato for projektets afholdelse?
November-december
Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Bevilget beløb: 10.000 kr.
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
GENKLANGE har afholdt klassiske koncerter i Kvarterhuset d. 3. lørdag i hver måned fra
2018. Her har vi haft forskellige ensembler til at spille og alle koncerter har været rigtigt velbesøgte af
Børn og familier, men vi har også oplevet at andre grupper er kommet til koncerten – som unge, med
forskellige psykiske handicaps. Koncerterne har hver varet ca. 35 minutter, hvorefter publikum bliver
inviteret op for at tale med musikerne og se nærmere på instrumenterne.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
GENKLANGEs koncerter i Kvarterhuset har helt klart opnået sit formål – igen. Vi har et
rigtigt godt samarbejde med huset og vores koncerter er blevet kendte i lokalområdet.
Publikum viser stor tilfredshed og kommer igen og igen og det må vist være tegn på, at de
godt kan lide det . Formålet er at udbrede kendskabet til og glæden ved til klassisk musik
ud til børn og deres familier, så den klassiske musik bliver levende og vedrørende for dem.
Og dette formål er opnået ved koncerternes succes og den fantastiske kontakt, der er
imellem musikere og publikum.
Besøgstal/antal deltagere:
De enkelte koncerter har haft forskellige besøgstal, men i gennemsnit har der været ca. 60 deltagende
ved hver koncert.
Samarbejdspartnere:
Kvarterhuset, 6 professionelle ensembler, Urbanplanen, Mødestedet Amager
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Vi har arbejdet med gøre mere ud af vores PR for at udbrede kendskabet til koncerterne, og det ser ud
til at virke, da deltagerantallet til koncerterne stille og roligt stiger.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi har indledet et samarbejde med Mødestedet Amager i Kvarterhuset med Hanna Vesalainen Hirslund som
kontaktperson. Dette går ud på at tilbyde gratis
billetter til Mødestedets besøgende familier til alle vores koncerter. GENKLANGE
arbejder en del med udsatte børn og har et særligt ønske om at tilbyde disse nye og gode
oplevelser. Samarbejdet er kommet godt fra start, og til hver koncert er der deltagelse af nogle af Mødestedets
brugere.

Vi er desuden i gang med at etablere en kontakt til Amager Børnekulturcenter med henblik på et
muligt samarbejde.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? Dette står på
vores hjemmeside: http://www.genklange.dk/genklange samt i diverse foldere og plakater, der har
været hængt op og givet ud.
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Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja: http://www.genklange.dk/genklange
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Tusind tak for jeres store og afgørende støtte til glæde for en masse børn og lokallivet på Amager.
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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