Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Skam dig med os! - oplæsningsaften med Tine Høeg, Sarah Engell og Thomas Korsgaard i Det var Zittans
Dato for projektets afholdelse?
8. februar 2018
Ansøgt beløb:
8.536 kr.
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Bevilget beløb:
6000 kr.

Tre forfattere (to af dem bosiddende på Amager) læste højt fra deres noveller i antologien SKAM plus
fra deres øvrige værker. Vi havde glæden af at få besøg af Tine Høeg (lokal), Sarah Engell (lokal) og
Thomas Korsgaard, der læste højt af tekster, der henvender sig til et ungt publikum og tematiserer
følelsen skam – i tråd med fx den aktuelle og populære ungdomsserie af samme navn.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vi gik efter at trække 20-30 publikummer til, gerne et yngre publikum end det, der normalt møder op til
vores og Amar:litts (vores ene samarbejdspartners) arrangementer her i området, og det lykkedes. Der
mødte omkring 30 mennesker op, og aldersspredningen var stor og med et aldersgennemsnit, der var en
anelse lavere end ved andre arrangementer, vi har holdt på samme tidspunkt/ugedag.
Besøgstal/antal deltagere:
Cirka 30
Samarbejdspartnere:
Bibliotekshuset på Rodosvej og Amar:litt.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Det fungerede rigtig godt at have tre forskellige forfattere på scenen, som kom med hver deres tekst og
udtryk. I alt fik vi læst op fra seks forskellige tekster, og det skabte en god sekvensinddeling i
arrangementet, så man ikke blev træt, selvom der var meget at lytte til.
En anden gang kunne man med fordel også invitere en moderator, så de tre forfattere kunne afslutte
med en debat af det fælles tema for deres tekster. Men så var det blevet et andet arrangement med
mindre fokus på tekst, og det fungerede faktisk helt udmærket, som det var – især fordi forfatternes stil
og tilgang til temaet var så forskellig.

Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Ingen tiltag planlagt lige nu, men temaaftener om litteratur, der giver anledning til at sætte flere
hovednavne sammen i eet arrangement med oplæsning af eller samtale mellem flere forfattere, har vi
bestemt fået lyst til at arbejde videre med! Det giver uanede muligheder for at skabe unikke
arrangementer, der griber velkendte emner og udgivelser an fra nye vinkler.

Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Vi har skrevet det ind i alt materiale, vi har udsendt, at lokaludvalget har støttet arrangementet. Dvs. i
facebookeventen, vores nyhedsbrev, der går ud til ca. 300 lokale borgere plus lokalaviserne, og i den
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flyer, vi har haft liggende i Det var Zittans i ugerne optil. På flyeren var lokaludvalgets logo desuden sat
ind. Vi har også nævnt jer i opslag på sociale medier (Det var Zittans’ Instagram og Facebook), når vi har
gjort reklame for arrangementet.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Arrangementet har været annonceret på vores hjemmeside, og vi linkede til jeres Facebookside.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Facebook-event til arrangementet kan stadig ses her:
https://www.facebook.com/events/331121017295682/

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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