Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Baggaardskunst
Dato for projektets afholdelse:
4 juni 2020
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
4.999
4.999
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Vi spillede tre koncerter i Limgården-komplekset for sammenlagt 199 ejendomme.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Ved koncerterne var der mange som kiggede ud igennem vinduerne og på sikker afstand i gårdene. Der
blev sunget fællessang med beboerne til sidst, som gav stort udtryk for glæden ved begivenheden.
Besøgstal/antal deltagere:
Mellem 100-200
Samarbejdspartnere:
Low-Fi Concerts
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Al administration op til koncerterne forløb som planlagt, og ved afviklingen fik vi god hjælp fra
formanden for foreningen til at bevæge os mellem gårdene. Det begyndte at dryppe lidt til den sidste
koncert, og der måtte vi låne en paraply fra en beboer.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Grundet støtten til disse koncerter har vi fået mere økonomisk frihed til at arrangere flere koncerter
men kunstnerne.
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet?
Vedlagt er plakaten der blev delt internt i foreningen og hængt op i opgangene, med navn og logo. Vi
har brugt sociale medier til at reklamere både før og efter koncerten og har nævnt Lokaludvalget i
samtlige opslag. De kan findes på Facebook og Instagram under vores profil med navnet
’Baggaardskunst’.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Vi har ingen hjemmeside. Vores facebookside har dog linket til Lokaludvalgets facebookside.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
https://www.facebook.com/baggaardskunst/
https://www.instagram.com/baggaardskunst/

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til aoelu@kk.dk
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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 PSP-element og artskonto.
Der stilles krav om, at foreninger skal have et CVR-nummer med tilknyttet NemKonto (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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