Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen ”Amager Lyser” (en særlig rute på Amager i forbindelse
med Copenhagen Light Festival)
Dato for projektets afholdelse? 1-23 februar
Ansøgt beløb:

75.000 KR

Bevilget beløb: 75.000 KR.

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Lysværker beliggende forskellige steder i Amager Øst under Copenhagen Light
Festival. Sammen med en bevilling fra AVLU blev det til en større sammenhængende
rute gennem begge lokalområder. I Øst var der bla. et vellykket samarbejde med lokale
unge som deltog i værket UV Games i Lergravsparken. Derudover var der en rundtur
for medlemmerne fra lokaludvalgene.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vi fik en god rute med flotte værker op at stå til glæde for lokale borgere. Vi fik også en
involveret flere grupper unge i et super godt samarbejde med eftermiddagsaktiviteter
for udsatte unge under BUF.
Besøgstal/antal deltagere: Da værkerne står i byrummet uden opsyn, har vi ingen
optælling af deltagere. Værkerne var dog opstillet steder hvor der er mange
forbipasserende og hvor der er ret mørkt og kedeligt i den mørke tid. De har lyst op i
vinterens mørke og gjort disse mørke huller til et lille åndehul for lys og liv, til glæde og
inspiration for beboere i områdets kvarterer.
Samarbejdspartnere:
Amager Øst Lokal Udvalg, Amager Vest Lokal Udvalg, Copenhagen Light festival, BUF,
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Vi var meget glade for den store lokale opbakning fra lokaludvalgene og de unge i
området. Vi havde også god kontakt til flere fra det lokale erhvervsliv, som gav udtryk
for at ville være med næste gang (f.eks. Amager Centret).
Men vi havde desværre også en del problemer med hærværk og tyveri af værkerne. Det
fysisk meget store værk i Lergravsparken (You are data) blev desværre stjålet, hvilket
påførte kunstnerne et tab på 40.000,- i materialer og værket kunne derfor ikke
genskabes. Der blev derudover ydet voldsomt hærværk mod værket på Amager
Kulturpunkt, som betød at det ikke virkede i næsten to uger pga omfattende
reparation. Endelig var der hærværk mod værket på Englandsvej (den blå gavl).
Samlet betyder det, at værker mod syd har været udsatte og vi er derfor desværre i tvivl
om hvorvidt vi har mulighed for at gennemføre en Amager Lyser næste år.

Side 1 af 3

Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Hvis vi gør det igen, vil et klart fokusområde være, at få det lokale erhvervsliv involveret
tidligere. Men det er også klart, at det i en Corona tid med dalende omsætning, kan
være vanskeligt for virksomhederne at finde ledig kapital til den form for projekter.
Vi vil derudover gøre os andre overvejelser omkring palcering af værkerne ift sikkerhed
mod tyveri og hærværk.
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet?
I alt materiale – både SoMe og trykte medier - har samtlige samarbejdspartnere været
nævnt tydeligt.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs
hjemmeside?
ja
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes pr. e-mail til
aoelu@kk.dk
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til NemKonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPRnr., 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 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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