Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Plastik
Dato for projektets afholdelse? 22.-30. Juni 2019
Ansøgt beløb: 9375 kr.

Bevilget beløb: 5000 kr.

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
‘Plastik’ var en stor gruppeudstilling bestående af 120 kunstnere, som blev afholdt i
atelierforeningen Atelier Prag 61 og dets tilhørende non-profit projektrum Eks-rummet samt
foreningens udendørs gårdarealer. På åbningsdagen d. 22. juni kunne gæster gratis opleve
kunst, live musik og ‘Lets Make Pizza’ event. Udstillingen havde åbent til og med d. 30 juni.
Til udstillingen kunne man ligeledes købe de udstillede kunstværker, hvor indtjeningen gik til
afholdelse af udstillingen, samt de forskellige happenings som foregik på åbningsdagen til fordel
for publikum.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Projektet har nået sit formål idet formålet var at tiltrække publikum fra nærmiljø og resten af
København og omegn til Amager. Især på baggrund af happeningen ‘Lets Make Pizza’, som
kun var mulig at realisere grundet støtten fra Amager Øst Lokaludvalg, deltog en masse
mennesker på åbningsdagen, som ikke normalt kommer til Amager, og som ikke før har været
på besøg i vores forening eller projektrum Eks-rummet. Alene til ‘Lets Make Pizza’, som varede
blot 3 timer, var der 200 mennesker igennem og fik bagt en gratis pizza.
Vi fik mange henvendelser om, at der burde foregå mere af denne slags arrangementer på
Amager, så alt i alt mener vi at ‘Plastik’ og vores forening har bidraget til at vise hvilke
kulturtilbud Amager Øst kan tilbyde.
Besøgstal/antal deltagere:
500-600 i løbet af ugen
Samarbejdspartnere:
Mange timers frivillig arbejdskraft fra kunstnerne fra foreningen Atelier Prag 61, sponsorering af
flyers.
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Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
I vores beregninger for arrangementets planlagte budget, havde vi lavet en estimeret
‘egenbetaling’/egenfinansering på 9000 kr, som skulle komme fra den indtjening vi fik via et salg
af kunstværker på udstillingen (som beskrevet i ansøgningen). Vi havde estimeret at salget af
kunstværker ville generere et samlet beløb på 9000 kr. Desværre blev indtjeningen fra salget en
del lavere, og vi endte derfor med en egenfinansering på kun 5400 kr. Grundet manglende
støtte fra de andre kanaler vi søgte, og den lavere egenfinansiering, har vi måtte skære i en
masse andre poster såsom honoreringer etc. Alt dette arbejde er i stedet blevet ydet med en
stor indsats fra vores frivillige netværk.
Til et lignende arrangement vil vi i fremtiden forsøge i endnu højere grad at få sponsoreret flere
materialer, som f.eks. de træplader og materialer vi brugte til at bygge udstillingen op, da denne
post var en af de største.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi overvejer at afholde en årlig sommerfest på Prags Boulevard, eventuelt hvor man
samarbejder på langs med Prags Boulevard med de mange forskellige foreninger, værksteder
og kulturinstitutioner som er tilknyttet i området. Vi oplevede nemlig stor tilknytning på
åbningsdagen, og senere på ugen oplevede vi også gentagende efterspørgsel på lignende
arrangementer fra publikum bosatte i lokalområdet.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Vi har annonceret det på vores flyer, på Instagram, Facebook, vores hjemmeside, samt oplyst
det til Amager Bladet i en artikel omkring ‘Plastik’.
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.eksrummet.dk
Link til artikel i Amager Bladet:

https://minby.dk/2019/06/18/126074/120-kunstnere-fortolker-plastik/

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 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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