Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
100 opera øjeblikke
Dato for projektets afholdelse? 22.-26. august 2020
Ansøgt beløb: 20.000 kr-

Bevilget beløb: 20.000 kr.

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Projektet blev gennemført som planlagt over 5 dage med 100 korte opera-øjeblikke over hele København
og Frederiksberg, heraf 5 i Amager Øst. De steder, der blev optrådt, var en blanding af indkomne
ansøgninger fra borgere og steder festivalen valgte for at sikre, at vi kom ud til alle aldre og både
nytilkomne til opera og det trofaste publikum. Festivalen besøgte institutioner, baggårde, arbejdspladser,
skoler, vuggestuer, kulturhuse, plejehjem og offentlige pladser og optrådte med korte koncerter af små
hold på 15 mins varighed.

Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: Tilbagemeldingen både fra jury-vindere

og naboer, kollegaer og tilfældige gæster har været overvældende. Vi har oplevet en langt stærkere
dialog med publikum, end normalt. Dette både i kraft af den planlægning der skal til på forhånd, når man
besøger private områder, og det værtskab som de lokale kontakter stod for. Afsavn af live-kunsten har
været stor og vi mærker på publikums talrige tilbagemeldinger, at det har skabt en overvældende glæde
at få besøg af et kort opera-øjeblik, og en større interesse for opera generelt. Projektet har også bidraget
til det nabofællesskab, som mange steder er opstået netop pga. corona, og forlænget det sammenhold
blandt naboer, der opstod eksempelvis gennem fællessang i nedlukningens første måneder. Ligeledes
har kunstnere givet stærke positive tilbagemeldinger over den oplevelse de har haft ved at møde deres
publikum igen på så intim vis.

Besøgstal/antal deltagere: Samlet set nåede projektet over 6.000 tilskuere, hvoraf rigtigt mange

aldrig har stiftet bekendtskab med opera før og aldrig så intimt. Vi har opsøgt steder, hvor der både kom
ældre, børn og forskellige sociale grupperinger for at nå et bredt udsnit af befolkningen.

Samarbejdspartnere: Vi samarbejdet tæt med de lokale partnere og værter både omkring afvikling
og annonceringen af arrangementet, hvor der var en lokal vært. Dette været Kvarterhuset, Skolen på
Amagerbro, Kofod Skole, Haveforeningen Strandlyst samt en optræden på Sundbyøster Plads, hvor der
ikke har været en lokal partner.
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Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Vi har indsamlet tilbagemeldinger fra både publikum, medvirkende og teknisk personale og evalueret
både på processen og på de enkelte spillesteder. Dette giver os god mulighed for i fremtiden at
gennemføre lignende arrangementer og forbedre vilkårene. De bedste erfaringer har klart været dér,
hvor vi har mødt lokal opbakning fra start af og haft god dialog med den lokale partner. Vanskeligere har
det været at opnå kontakt på et sted som Sundbyøster Plads, hvor mange forbipasserende kom med et
klart formål og uden tid til at stoppe op. Vi har oplevet det meget positivt at have dialog med publikum
og involvere dem i arrangeringen af koncerterne og kan tage mange lærerige erfaringer med videre
derfra. Foto og videodokumentationen fra arrangementet kan bruges i fremtidig markedsføring og som
eksempel på lignende arrangementer gennemført i privat regi.

Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: Den dialog vi har haft med de lokale
partnere giver lyst til at arrangeren den type små intime arrangementer også i fremtiden.

Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? Lokaludvalget har
været nævnt i al offentlig omtale og materiale.

Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Amager Øst Lokaludvalg er blevet nævnt som én af projektets støttegivere, dog uden hyperlink.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Link til foromtale på hjemmesiden:http://www.operafestival.dk/100-opera-oejeblikke-til-koebenhavn-2/
Link til video af projektet:
http://www.operafestival.dk/film-of-100-opera-moments-for-copenhagen-2020/

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
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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.

Copenhagen Opera Festival
CVR: 39 50 59 40
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