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Projekttitel – fra ansøgningen 
Gavvlmaleri 
Dato for projektets afholdelse: 13.-26. september 2021 

Ansøgt beløb: 75.000,- Bevilget beløb: 40.000,- 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Kunstneren Fugleburet (kurateret af Brask Art) har malet kunstværket på gavlen med 
inspiration fra de inspirationsord, som vi sendte med i ansøgningen fra lokalområdet 
og kvarteret. Maleriet stod færdigt den 19. september 2021 
I samarbejde med ejerforeningen fra kvarteret, Holmbladsgade 70C/D, afholdt vi den 
26. september 2021 en fernisering på parkeringspladsen foran gavlmaleri med 
kvarterets naboer, som blev taget rigtig godt imod. 
 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Formålet med projektet var at lave et kunstværk på endevæggen, der inddrog 
lokalområdets historie. Formålet er nået. 
 
 
Besøgstal/antal deltagere: Ukendt antal deltagerer, da maleriet giver til lokalområdet 
de næste mange år fremover. Til ferniseringen 50+ deltagere. 
 
Samarbejdspartnere: Barsk Art og Fugleburet (Kurator og Kunstner), Ejerforeningen 
Holmbladsgade 70 C/D.  
 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Vi kan kun anbefale andre foreninger at give sig i kast med et gavlmaleri. Vi er på 
mange måder kommet tættere på hinanden i hele andelsboligforeningen, i snakke om 
kunst, kultur og nærområdet. Samtidig er vi også kommet tættere på vores naboerer i 
kvarteret, noget vi ikke havde været før. 
Samarbejdet med Brask Art er forløbet professionelt og uden problematikker – og har 
taget alle vores bekymringer og henvendelser alvorligt. 
 
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
Vi har startet en dialog med de omkringlæggende ejerforeninger om vi i fremtiden skal 
have mere med hinanden at gøre i fremtiden, måske arrangerer sammenkomster, 
gadefester eller lignende.  
 
 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? 
Vi har i alle henvendelser til medierne understreget at projektet er støttet af 
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Lokaludvalget. Samtidig står der på væggen, at maleriet er støttet af Amager Øst 
Lokaludvalg. 
 
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs 
hjemmeside? Vi har ikke en hjemmeside som vi bruger. 
 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
 
 
 

 
 
SE BILLEDER AF MALERIET NEDENUNDER: 
 
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.  
 
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til aoelu@kk.dk  
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Billeder af processen. 
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Færdigt maleri. 
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Fugleburets instagram: 
 
Proces: 
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Færdigt Maleri: 
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Billede fra ferniseringen: 




