Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Mangfoldighedsfest
Dato for projektets afholdelse? 7. september 2019
Ansøgt beløb: 20.000,-

Bevilget beløb: 10.000,-

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Mangfoldighedsfesten bestod af en scene, hvor der var tre forskellige optrædende; det bosniske kor
ISKRE, bandet Trypical Cumbia og duoen Peter Sinding og Sofie Kock Auckdal. Derudover var der 13
landetelte, hvor borgere, foreninger og personale repræsenterede deres oprindelseslande gennem mad,
pynt og aktiviteter. Der var ligeledes et børnehjørne, et PLC-telt, et tørklædeværksted og en bar.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Mangfoldighedsfestens formål var at skabe forbindende oplevelser mellem borgere på tværs af alder,
nationaliteter og sociale skel. Gæsterne kom fra Amager øst og Amager vest, fra hele København og det
meste af Sjælland. Der var børnefamilier, pensionister og alt derimellem, og der blev talt et væld af
forskellige sprog.
Særligt i landeteltene så vi de menneskelige møder blomstre. Hvert enkelt landetelt var sin egen lille
verden, som man forlod mættet i både sanser og mave, for blot at træde ind i den næste lille verden og
blive overvældet på ny. I disse små verdener-i-verdenen opstod menneskelige møder på tværs af
nationalitet, sprog og sociale skel, hvor det simple i en velsmagende, sanselig oplevelse blev det fælles
omdrejningspunkt.
Og som én gæst sagde med hånden på hjertet; ‘det er simpelthen så rørende.’ Og det er netop dét det
er, når mennesker mødes i fejringen af alle vores forskelligheder og alt det, vi har til fælles.
Besøgstal/antal deltagere:
Omtrent 450 deltagere
Samarbejdspartnere:
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Som udgangspunkt gik festen rigtig godt, der var mange gæster, landeteltene var godt besøgt og
musikken fra scenen skabte en god stemning.
Enkelte af landeteltene oplevede at de var lidt isoleret fra resten af festen, da de lå i et hjørne som var
lidt vindblæst og på den anden side af scenen. Dette skal vi gentænke næste år, således at ingen føler sig
isolerede. Vi er allerede i gang med at finde på løsninger.
Derudover vil vi gerne længere ud med vores PR, så vi får endnu flere gæster næste år. Særligt fordi vi
også gerne vil have flere landetelte, og det er vigtigt at antallet af landetelte er afstemt med mængden af
besøgende.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Inspireret af det fællesskab der opstår til Mangfoldighedsfesten, igangsætter vi det nye år Mangfoldige
Dage. Det bliver en fast dag hver måned, hvor ét land repræsenteres gennem mad, pynt og aktiviteter.
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Her inviterer vi selvfølgelig de borgere og foreninger, der har stået for landetelte til
Mangfoldighedsfesten, men vi etablerer også nye samarbejder, så vi kan få så mangfoldig en
repræsentation som muligt.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
AØLU’s logo har været på plakat, flyers og i annoncen i Amagerbladet, og I er nævnt med taksigelse i
artikler på vores hjemmeside og vores facebookside.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej, det har vi ikke.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
https://pederlykkecentret-dk.danaweb1.com/news/da/story/1032_mangfoldigheden-blev-fejret-med-etbrag-på-peder-lykke-centret

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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