
Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Projekttitel – fra ansøgningen
Amager Revyen 2021 – Latter uden gasser
Dato for projektets afholdelse?
8 maj 2021 – 19 juni 2021
Ansøgt beløb:
50.000 kr

Bevilget beløb:
50.000 kr

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Amager Revyen fik med nogen forsinkelse endelig mulighed for at spille på Teater PLAY. Og vi
slap heldigvis for yderligere nedlukninger i hele spilleperioden. Ligesom alle andre teatre var vi
underlagt covid19 restriktioner og kunne derfor kun spille for halve sale. Dette har også
betydet mindre indtægt end forventet. Da vi måtte aflyse revyen i 2020, gav vi publikum
muligheden for at få billetter byttet via gavekort til revyen 2021. Så det har også haft en
betydning

Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vores mål og ambition var igen i år at lave en revy der både var lokal og global. Dette lykkes til
fulde med både tekster om Amager Fælled, Lærkesletten og Covid19. Her på 2 år er vi nu
blevet en revy folk kender til og snakker om på Amager. Vores ambition for revyen 2022 er at få
endnu flere til at ligge vejen forbi Amager Revyen.

Besøgstal/antal deltagere:
860
Samarbejdspartnere:
Amager Vest lokaludvalg, Tårnby Kultur/fritids forvaltning, Jyske Bank, Fotograf Mette Lyck, Sant Spiseri
og ISOEX

Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Vi skal for eftertiden blive bedre til at få flere lokale virksomheder og aktører indover som
samarbejdspartner og få lavet mere PR i lokalmiljøet. Covid19 har som tidligere nævnt også
været en udfordring, som vi håber vi slipper for 2022.

Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:

Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Via hjemmeside, program og plakater og flyers
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja www.amagerrevyen.dk
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Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
VI takker mange gange for Amager Øst støtte til revyen 2021. I kan se mere på
www.amagerrevyen.dk og ikke mindst følge arbejedet med revyen 2022.

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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