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Projekttitel – fra ansøgningen 
MuCirkus-oplev magien ved klassisk musik 
Dato for projektets afholdelse: 16/8-21/8-2021 

Ansøgt beløb: 48.650 Bevilget beløb:20000 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
På torvet, i 2 vogne, kan publikum gå ind, en og en, eller som familie, og opleve 
instrumenterne udfolde sig helt tæt på. Hver dag spilles en række minikoncerter af 
5-10 minutters varighed og tilhørerne kan opleve, lytte og tale med artisten bagefter. 
 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: Ja, i høj grad. 
I ugen på Amagerbro Torv, har vi oplevet meget stor interesse og mange 
besøgende. 
Vi har hørt at folk var stressede, men blev afslappede af musikken, var kede af det og 
vrede, men blev i bedre humør og at både børn og voksne blev inspirerede til at høre 
mere klassisk musik og selv vil begynde at spille. Og spurgte om vi var her hvert år. 
Torsdag d. 18. fik vi besøg fra Musikakademi Amager og musikalsk legestue som 
besøgte os i vognene. 
Vi udarbejder en artikel til Amagerøstens oktober udgave, hvortil vi indsamler 
udsagn og interviews fra glade deltagere, da vi til junis deadline ikke havde fuld 
finansiering endnu. 
 
 
 
Besøgstal/antal deltagere: 
Vi vurderer at der var omkring 400 besøgende i løbet af ugen og med meget positiv 
respons. 
Samarbejdspartnere: 
Musik akademi Amager og musikalsk legestue 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Amagerbro torv var en virkelig god placering. Der kommer mange forbi og folk er 
meget interesserede i at få oplevelsen med. 
I forhold til musikskolen vil juni måned passe bedre næste år, da flere kan optræde, 
som afslutning på skoleåret. Vi vil derfor søge finansiering tidligere. 
 
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
En tilhører var tilknyttet Amagerfælledskole og ville arbejde for at vi kom ud og 
lavede projektet i skolegården næste år. 
I år lykkedes det ikke at samarbejde med Kvarterhuset, det vil vi arbejde på 
fremover. 
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Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? 
Samtlige tilhørere har spurgt hvor vi kom fra og hvorfor vi var der, og vi har nævnt at 
placeringen var grundet støtte fra Lokaludvalget. 
Derudover er logoet postet på vores facebook-side, Instagram og alt PR på sociale 
medier: Lokaludvalgets facebookside, ”Amagergruppen”, ”Det sker i København”. 
 
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs 
hjemmeside? Vi bruger primært facebook og instagram. 
 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: www.facebook/mucirkus 
 
 
 

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




