
 
Københavns Kommune 
Amager Øst Lokaludvalg 
 
 
 
Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler 

Side 1 af 3 
 

 
Projekttitel – fra ansøgningen 
International Storytelling på The Commedia School 
Dato for projektets afholdelse:  
22. og 23. april 2021 
Ansøgt beløb: 
8.000 

Bevilget beløb: 
8.000 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
3 forestillinger 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Det var vores mål at arbejde publikumsinddragende, men qua af corona kunne vi ikke i 
samme grad inddrage publikum fysisk. Det inddragende element var i høj grad at 
publikum kunne spejle sig i historierne og i performernes nationalitet. Bagefter var der 
meget dialog mellem performere og specielt skoleklasserne, de var meget nysgerrige. 
Derved skabte vi også dialog og synlighed. 
 
Besøgstal/antal deltagere: 
80 til aftenforestillingerne og skoleforestillingen 50. I alt 130 
Samarbejdspartnere: 
Den Grønne Friskole 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Det var fantastisk at spille for skoleklasserne. De var så interesserede og imponerede. 
Man kunne mærke hvordan de kunne spejle sig i performernes forskellige 
nationaliteter. Vi havde en spørgerunde bagefter, og der var mange spørgsmål. 
 
Den Grønne Fri Skole har en amfi bane, som fungerer godt som udendørs amfi teater. 
Vi fik lov at spille alle forestillingerne der også aftenforestillingerne. 
 
Vi takker også vejrguderne som var med os, da vi eller måtte have aflyst. Vi kunne evt 
tænke i en form for overdækning næste gang. 
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 

- Vi vil helt sikkert bruge Amfi scenen igen. 
- Vi vil inddrage endnu flere skoleklasser 
- Vi vil lave nogle skole workshops. Da vi kunne mærke at skole og børn var meget 

interesserede. 
 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? 
Amager Øst er nævnt på alle SoMe platforme såsom Instagram og Facebook. 
Derudover nævnede vi før hver forestilling at vi var støtte af AOELU og ligeledes i 
skolematerialet der sendt ud. 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs 
hjemmeside? 
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www.commediaschool.com hvor der er link til Amager Øst Lokaludvalg 
 

Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
https://fb.me/e/10ZsoqskF?ti=cl event linke, hvor Amager Øst også er nævnt, og man 
kan se Corona forholdsregler. 
 

 
 
Budget 
Udgifter       Faktiske 
Materialer og kostumer 3.000 2347 
Lys og lyd   3.500 2.200 
transport   500 659 
Lønmidler  6.000 6.300 
PR, flyer og plakater   1.000 0 
I alt   14.000 11506 
        
Indtægter       
Amager Øst lokaludvalg 8.000 8.000 
Dats    3.000 0 
        
Egen finansiering   3.000 3.506 
I alt     14.000 11.506 

     
Vi fik desværre ingen penge af DATS, og har måtte regulere lidt i budgettet. 
 
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.  
 
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til aoelu@kk.dk  

http://www.commediaschool.com/
https://fb.me/e/10ZsoqskF?ti=cl
mailto:aoelu@kk.dk
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Udbetaling af støttebeløb 
 
Pengene udbetales til NemKonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-
nr., eller for kommunale institutioners vedkommende PSP-element og artskonto.  
Der stilles krav om, at foreninger skal have et CVR-nummer med tilknyttet NemKonto 
(alternativt et cpr-nummer) for at få udbetalt penge fra det offentlige.  
 
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat. 


