Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Stemmer fra Amar
Dato for projektets afholdelse?

1.10.19-10.2.20
Ansøgt beløb:

Bevilget beløb:

10.000 kr.

10.000 kr.

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
I efteråret og vinteren 2019‐20 udkommer ti afsnit i podcastserien om Amagers historie. De tager os helt
tilbage til skabelsen af Amager og frem til i dag. De første tre afsnit er i skrivende stund udkommet og har
fået en meget positiv modtagelse. Projektet er blevet omtalt i lokalmedierne og deles fortløbende på de
sociale medier.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:

Projektet er dialogskabende, da de lokale både bliver klogere på deres egen lokalhistorie, får den
sat i perspektiv og deler den med andre. De enkelte afsnit deles flittigt på de sociale medier og
lytterne giver udtryk for, at serien giver dem lyst til at lære mere og udforske øen. Den omtales
ligeledes i de lokale medier, hvilket afføder en del opmærksomhed.
Serien er nyskabende fordi den har formået at fortælle Amagers historie på en nem og
lettilgængelig måde. Afsnittene er tilgængelige fra fire forskellige digitale platforme og fortæller i
et overskueligt og imødekommende sprog om øens historie, dens udfordringer før og nu – og
perspektiverer konsekvent til de udfordringer øen står overfor i dag. Unge giver udtryk for at den
er spændende – og ældre får hjælp til at lytte, eller får selv hentet podcasten ned på deres
telefon.
Projektet er bydelsrettet, da det er så ultra lokalt, at folk kan genkende beskrivelser af veje og
steder. Det fortæller områdets historie og skaber et fundament for en øget lokalhistorisk
bevidsthed – og en lyst til at kende sit lokalområde bedre.
Det er tværgående, da det binder hele øen sammen geografisk, kobler historien sammen med
nutiden, så lytterne bedre forstår øens udvikling, og giver beboerne en fælles historisk
bevidsthed og oplevelse af samhørighed.
Det er en oplevelse for borgerne, som de kan tage med sig videre i livet. Det gør dem klogere på
deres egen identitet, skaber et lokalhistorisk fællesskab og hjælper nytilflyttere med at finde sig
til rette.
Der er ikke gennemført en lytterundersøgelse, men tilkendegivelser viser at tilflyttere såvel som
indfødte har lyttet og nydt godt af podcasten. De lytter til den på vej til arbejde, imens de vasker
op eller i sofaen med en kop kaffe om aftenen. Hvert afsnit bringer historien op til nutiden,
hvilket mange sætter ekstra pris på. De fortæller, at de har lært nyt om deres lokalområde, men
også fået en dybere forståelse for øens sammenhængende historie.
Besøgstal/antal deltagere:

I løbet af den måned podcasten har været tilgængelig, har der foreløbigt været ca. 3000
lytninger med et gennemsnit på 100 om dagen. Hvis denne udvikling holder stik vil yderligere
12.000 lytte til et afsnit over de næste fire måneder. Denne prognose er dog lidt usikker. På den
ene side kommer der hele tiden nye afsnit til, hvilket kan øge kadencen. På den anden side kan
interessen aftage, hvis afsnittene ikke fænger.
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Samarbejdspartnere:

Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Tårnby Kommune, Dragør Kommune,
Museum Amager, Lokalhistorisk Arkiv Dragør.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):

Oprindeligt skulle afsnittene have en varighed på 15‐20 minutter, men har i stedet fået en
varighed på 30‐40 minutter. Dette kom ikke helt som en overraskelse, da der har været meget
relevant og spændende materiale at arbejde med. Det har givet en del ekstra arbejde, som der
ikke helt var kalkuleret med, men til gengæld har den enkelte historie fået mere råderum.
Læringen er sandsynligvis at det tager længere tid at producere det enkelte indslag, da der skal
være plads til ekstra materiale, hvis det er relevant.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
I forbindelse med udviklingen af serien er undertegnede og fotografen begyndt at arbejde på idéen om
en bog, delvist baseret på podcasten. Adskillige samarbejdspartnere har udtrykt interesse for at deltage i
et sådant projekt.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Lokaludvalget er konsekvent blevet nævnt i hvert enkelt afsnit som bidragsyder, på facebooksiden,
plakaten, i pressemeddelelsen og alle andre tekster, som er udgået til medier, kulturinstitutioner etc.
Lokaludvalget blev nævnt i en takketale i forbindelse med lanceringen d. 1. oktober 2019 og omtalt i
forbindelse med et forsideinterview i Amager Bladet.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Projektet har en facebookside hvor alle bidragsydere er nævnt. I det format er det ikke muligt at linke til
lokaludvalgets hjemmeside, men det er gjort på undertegnedes egen hjemmeside, hvor projektet også er
omtalt.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
www.astrup.media

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

Side 2 af 3

Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
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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