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Projekttitel – fra ansøgningen 
Åbent Hus på FABRIKKEN for Kunst og Design 2021 CVR: 15787171 
Dato for projektets afholdelse? 
Åbent Hus 2021 afholdes 29. maj 2021 
Udstillingsperiode for fællesudstilling Kollegialisme 29. maj – 5. juni 
 
Ansøgt beløb: 
25.000,00 kr. 

Bevilget beløb: 
25.000,00kr  

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Aktiviteterne omfattede et åbent hus-arrangement d. 29. maj, der markerede åbningen af en stor fælles 
udstilling, hvori 60 kunstnere og designere fra huset bidrog med værker.  
Til Åbent Hus kunne man desuden opleve to kunstperformances, en børneworkshop, åbne atelierer samt 
købe mad og drikke i vores gårdhave.  
Udstillingen var derefter åben for publikum i den efterfølgende uge, hvor der også blev afholdt 
omvisninger for tre skoleklasser fra Amager Fælled Skole, Boligselskabet 3B – Hørgaarden og 
Aktivitetscenteret på Sundholm.  
Udstillingen og alle aktiviteter var gratis at deltage i. 
 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Projektets formål var at afholde et arrangement, der styrkede netværket mellem FABRIKKEN og de lokale 
institutioner, organisationer, fonde og foreninger, som vi allerede samarbejder med, eller, som vi ønsker 
at samarbejde nærmere med i fremtiden. 
Vi oplevede både begejstrede lokale borgere der besøgte os til Åbent Hus, og en positiv respons fra vores 
samarbejdspartnere, der deltog i omvisningerne, og som udtrykte et ønske om at fortsætte samarbejdet 
fremover.  
Vi er glade for, at projektet kunne gennemføres på trods af Coronarestriktionerne, og vi er med dette i 
betragtning, yderst tilfredse med fremmødet. 
 
 
Besøgstal/antal deltagere: 
Åbent hus: udstilling, børneworkshop og åbne atelierer: 400 pers 
Udstillingsbesøgende i den efterfølgende uge: 55 pers 
Omvisningsdeltagere: 92 pers 
= 547 deltagere i alt 
 
Samarbejdspartnere: 
Amager Fælled Skole, Boligselskabet 3B – Hørgaarden, Aktivitetscenteret på Sundholm, Amager Vest 
Lokaludvalg, Københavns Kommune, Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Nordea-Fonden, 
Værksted for Fotografi.  
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Generelt var Åbent Hus-arrangementet en stor succes, både eksternt og internt.  
Åbent Hus viste, at det godt kunne lade sig gøre at afholde at arrangement på trods af Corona, og var 
desuden en tiltrængt anledning til at samle alle husets brugere i det første sociale arrangement i lang tid, 
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og fortælle omverdenen om FABRIKKENs virke og store kunstneriske kapaciteter.  
Omvisningerne i udstillingen var en god måde at komme i kontakt og dialog med de omkringliggende 
lokale institutioner og foreninger. Den dialog vi har fået genetableret med disse, efter lang tid uden 
arrangementer, agter vi fortsat at bygge videre på til fremtidige arrangementer.  
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
På baggrund af de gode erfaringer fra Åbent Hus 2021, vil vi i høj grad fokusere på at afholde flere 
arrangementer af dette format i fremtiden. Til de fremtidige arrangementer vil vi i høj grad fokusere på at 
styrke arbejdet med temaer og stærke koncepter for åbent hus-udstillingen, som tydeliggøres i både 
kurateringen, værkteksterne og talks med kunstnere fra huset, på en måde som fortsat er relevant, 
inviterende og vedkomne for lokalområdet. 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? 
Amager Øst Lokaludvalgs logo har figureret på trykte plakater og flyers omkring arrangementet, og 
ligeledes i pressemeddelelsen, på Facebookbegivenheden for arrangementet og på vores hjemmeside.  
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside? 
Ja, i offentliggørelsen af pressemeddelelsen på vores hjemmeside linkes der til AØLUs hjemmeside, og et 
link hertil findes desuden også under vores faste fane ’Tak til’.   
 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
https://www.ffkd.dk/portfolio/aabent-hus-paa-fabrikken-2021/  
 
 

 
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 
 




