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Projekttitel – fra ansøgningen 
Fortælling og Musik 
 
Dato for projektets afholdelse:  
Tirs d. 6 juli kl 10 
Tirs d. 17 aug kl 10 
 
Ansøgt beløb:12.500 Bevilget beløb:12.500 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
 
Forestillingen Aladdin – 6 juli kl 10 
Historien fra 1001-Nats eventyr gengivet   
i en kombination af fortælling, iørefaldende sange og orientalsk dans. 
 
Interaktiv musikalsk forestilling Trommernes Rejse – 17 aug kl 10 
En lille indisk pige finder en magisk tromme og kommer på en lang rejse ud i verden. 
Møder en masse mennesker, rytmer og sange. 
 
Publikum blev levende inddraget i begge forestillinger. 
 
 
 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
 
Vi fik opbakning til arrangementerne, godt samarbejde med personalet og viste at 
legepladsen er et aktivt sted i området. Viste at legepladsen kan byde på interaktive 
aktiviteter, der stimulerer lytte- og rytmesansen mm. 
 
 
Besøgstal/antal deltagere: 
 
Ca 100 børn/voksne pr gang 
Samarbejdspartnere: 
 
Legepladsens personale, institutionerne i området og børnefamiler 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
 
 
Mange aktive børnefamilier og institutioner bruger legepladsen og sætter stor pris på 
arrangementer der aktiverer sanser, koncentrationsevne og rytmisk sans. 
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
 
Vi håber at kunne lave lignende arrangementer til næste år 
Det kunne også være forestillinger med fokus på natur og miljø – hvilket jo er meget 
aktuelt- vi arbejder på nye projekter 
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? 
 
Vi skrev det på plakaterne og nævnte det ved arrangementerne 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs 
hjemmeside? 
Vi har ikke hj.side 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
 
 
 

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




