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Projekttitel – fra ansøgningen 
Litteraturarrangementer på Amager planlagt og afhold af amar:litt 

Dato for projektets afholdelse? 
Fra den 28 august til den 2 december 

Ansøgt beløb:13.850 Bevilget beløb:13.850 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Gode arrangementer alle 5  og velbesøgt på trods af det var lidt svært at komme i gang efter Corona. 
Folk skulle lige vænne sig til at gå til arrangementer igen. Så efter den første svære start var alle 
litteraturoplevelserne velbesøgt og der har kun lydt meget tilfredse kommentarer gode oplægsholdere 
og spædende oplevelser fra litterære gåture foredrag og dinner der det personlige møde med en 
forfatter. 
 
 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Formålet har været at tilbyde litterære arrangementer til borgere på Amager. Det er lykkedes 5 meget 
forskellige arrangementer fra naturlitteratur til musik og digte og fordelt på hele øen Fra bibliotekshuset 
til Maskinhallen på sunhol til Prismen og BIbliotekshuset 
 
 
Besøgstal/antal deltagere: 
Ca 190 
Samarbejdspartnere: amar:litt i samarbejde med 
Bibliotekshuset Liv i Sundby Prismen Kvarterhuset  
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
 
Der er lidt problemer med at få viden om arrangementerne ud lige efter sommerferien 
man skal nok vente med det første arrangement til først september. 
Vigtig at få pr i Amager Røsten når ikke Amage liv(tidligere amagerbladet) vil skrive om 
lokale arrangementer. 
Det gode var de frivillige os i i Amar:litt vi stillede op og flere har meldt sig som frivillige til 
at afvikle og planlægge litteraturarrangementer på amager bare så godt men aktive 
borgere 
 
 
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
Vi vil rigtigt gerne lave flere arrangementer vi sprudler af gode ideer til litteratur arrangementer 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? 
Vi har skrevet det i den trykte pjece  - omtale i amagerrøsten og hjemmeside Facebook og plakater 
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside? 
Vi har ikke en 




