Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Jørgen Teller and The Empty Stairs Extended – akustisk

Dato for projektets afholdelse?
24.6.2018
Ansøgt beløb: 6000

Bevilget beløb: 4000

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Vi spillerde to sæt med en usædvanlige strygesextet m tamtam. Der startedes med Jørgen Teller’s oplæsning af m 4
nye tekster om livet på Amager Øst.

Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Det lykkedes at lave en forrygende opførelse med fremragende lyd for et begejstret publikum i bragende
solskin.
Besøgstal/antal deltagere: 4 betalende og 12 inviterede
Samarbejdspartnere: Det Maritime Ungdomshus
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Realisering gik fremragende. Men publikumsantallet var for lavt. Vi havde gjort meget ud af Facebook,
SMS og mail. Desuden var der sat plakater op på få udvalgte steder. Måske var det vejret. Måske er selve
stedet bare for svært at finde og ingen kender det.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi vender tilbage med andre arrangementer samme sted næste år. Sikkert lanceret i samarbejde med
Det Maritime Ungdomshus aktiviteter.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
På vores hjemme-side, pressemeddelse, SNYK koncert-kalender, Kultunaut, Facebook, SMS, flyers og
mail
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
http://www.alteration.dk/entryda.htm vi har logoet med
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

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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