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Projekttitel – fra ansøgningen 
A Day of Movement #2 
Dato for projektets afholdelse: 21/8-2021 

Ansøgt beløb:24.750 Bevilget beløb:18.500 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Fra 10:00 – 18:00 udførte vi en række forskellige workshops, henholdsvis Styrke og 
Fleksibilitetstræning, leg og udforskning gennem kroppen med partnere og parkour, 
hvorefter vi afsluttede dagen med at spise medbragt mad og hoppe i havet sammen. 
 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Vi fik formidlet det vi står for med træning og bevægelse på Amager Strand. Her handler 
det ikke om hvordan kroppen ser ud overhovedet eller hvilke idealer der florerer, men 
det handler om at forholde sig til hvad man selv gerne vil med sin krop og hvad man kan. 
Det gjorde vi gennem workshops, der havde dette refleksive element og det legesyge 
element i spil. Alle deltagere var meget glade for dagen og mange af dem har meldt sig 
ind i vores online mødested og vi ser flere af dem til vores træninger. 
 
Vi var 40 personer til workshopsne, og havde online kontakt med 240 personer. 
 
Det er stadig en udfordring for os at få deltagere til at forpligte sig til et gratis event. 
 
 
Besøgstal/antal deltagere: 40 
 
Samarbejdspartnere: Peter Hunter, Den Blå Foreningsby, Copenhagen Commedia 
School, Marcus Grandjean. 
 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Vi var lidt for sent ude med promoveringen af eventet og havde begrænset frivillig 
arbejdskraft over sommeren og derfor kunne vi ikke nå at komme ud med flyers. Vi har 
derfor også brugt færre midler på grafiker og ingen på flyers og plakater. 
 
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
Vi har planer om at holde A Day of Movement #3 næste år på grund af den gode 
erfaring. 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? 
Vi har nævnt Amager Øst Lokaludvalg til eventet, i eventbeskrivelser, på sociale medier 
og haft deres logo på vores bannere. 
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Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs 
hjemmeside? 
Vores hjemmeside er meget basal fordi vi ikke har ressourcer til at vedligeholde den. 
Men vi har vist Amager Øst Lokaludvalgs logo på alle vores andre online platforme. 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
Vi har brugt færre midler fordi vi ikke har kunnet bære promoveringen som planlagt, 
derudover så har vi også haft færre undervisere med. Vi har derfor en difference i 
regnskabet som er positiv i den forstand at vi ikke har brugt alle midlerne. I det lys ser vi 
det heller ikke som en overraskelse at eventet var mindre besøgt end sidste år. Vi er 
stadig meget tilfredse med eventet. 
 
Vores hjemmeside er: 
www.movementcollectivecph.com  

 
 
 

 
 
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.  
 
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til aoelu@kk.dk  




