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Projekttitel – fra ansøgningen 
Broerne der forbinder os 

Dato for projektets afholdelse? 26/9-13/10 2021 

Ansøgt beløb: 22.000 kr. Bevilget beløb: 22.000 kr. 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Vi har afholdt workshop til klima og demokratifestivalen og for 8 lokale skoleklasser. 
 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Vi har gennem oplæg og gode samtaler med alle deltagere snakket om demokrati og fællesskab, som var 
formålet med projektet. Ud fra dialogen er der skabt trin til det fælles kunstværk, som på rigtig fin vis 
understreger potentialet, i byrummet under salen. 
 
 
Besøgstal/antal deltagere: 350 
 
Samarbejdspartnere: 
Amager klima og demokrati festival. 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Overordnet meget positive erfaringer. Der er et par praktisk småting som vi nok vil gøre anderledes 
fremadrettet, men ikke noget af betydning for det samlede projekt. 
Pga. sygdom og travlhed fik vi ikke kontaktet Tinker Tank og Paint it Forward. Til gengæld blev alle 
trinene til det samlede værk, skåret af genbrugs lægter hvilket også var tanken bag at vi skulle involvere 
Tinker Tank. Den planlagte workshop d. 5/9 blev desværre også aflyst pga. sygdom. Til gengæld var der 
så stor tilslutning på workshoppen til AKDF, at vi samlet nåede op på flere deltagere ned forventet. 
 
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: Vi vil gerne bruge de mange trin fra værket 
til at bygge et samtalemøbel, når udstillingsperioden er ovre. Vi pusler med ideer til flere gode 
muligheder, for at sætte byrummet i spil. 
 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? 
Det er nævnt på alle opslag, plakater, SoMe og ved workshops. Vi har skrevet en artikel til Ama’røsten. 
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside? 
Projektet er ikke præsenteret på hjemmesiden, da vi netop er ved at overgå til en ny platform. 

Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
Projektet har været en stor succes indtil videre. Vi får så mange positive tilbagemeldinger fra brugere og 
husets beboere. Jeg har vedhæftet nogle billeder fra processen og det færdige værk. 
 
 

 




