Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen Metropolis: Studio Cité af Benjamin Vandewalle
Dato for projektets afholdelse? 4., 5. og 6. juli 2019
Ansøgt beløb: 50.000

Bevilget beløb: 50.000

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Studio Cité kom til Amagerbro Torv og begejstrede både store og små med dets mange forskelligartede
spejlkonstruktioner og performances. Besøgende og lokalbefolkning blev inviteret til gratis at prøve
masker, kabinetter og meget mere, der alle sammen ændrer deltagerens perspektiv – både bogstaveligt
og metaforisk talt. Der blev derudover ligeledes inviteret til deltagelse i performancen Framing the
Circle, der spillede for 10 deltagere ad gangen.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Studio Cité har i de tre dage, det foregik på Amagerbro Torv, givet både lokale og besøgende en
anderledes kunstoplevelse midt i deres eget byrum og et nyt perspektiv på en ellers velkendt plads.
Baseret på de mange deltageres smil, positive kommentarer og den gejst, med hvilken de afprøvede
installationer og deltog i performances, kan målet kun konkluderes nået.
Vi gjorde på forhånd folk opmærksomme på begivenheden vha. flyers og plakater uddelt til lokale
kulturinstitutioner, forretninger og andre offentlige steder. På selve dagene var vi aktivt ude i området og
hente potentielt interesserede ind med flyers og forklaringer.
Besøgstal/antal deltagere:
250-300 deltagere per dag à tre dage = 750-900 deltagere. Antal deltagere og varighed per installation
varierede, men generelt var samtlige installationer velbesøgt, nogle endda med kø.
Samarbejdspartnere:
Amager Øst Lokaludvalg, Vlaamse Gemeenschap og In Situ / Creative Europe.
Derudover samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg om opførelse på Enghave Plads 12.-14. juli.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Både lokalbefolkning og lokale erhvervsdrivende var meget interesserede og deltagende i projektet.
Mange blev i flere timer og kom endda tilbage løbende over de tre dage. Mange anbefalede Studio Cité til
venner og familie, som efterfølgende kom.
Beliggenheden på transitpladsen mellem metrostationen og Amager Centret gjorde projektet synligt for
mange mennesker – inklusiv nogle, der desværre ikke havde tid til at deltage.
Vi havde nogle regnbyger i løbet af to af de tre dage på Amagerbro Torv, hvilket naturligvis betød
afbrydelser i nogle af aktiviteterne og færre deltagere i disse tidsrum, men publikum vendte altid tilbage
sammen med tørvejret.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
N/A
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Nævnt i credits, logo brugt på hjemmeside samt på de omdelte postkort/flyers.
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Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
www.metropolis.dk/studio-cite
Video (fra Amagerbro Torv): www.youtube.com/watch?v=J3PKKnQm32E&
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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