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Projekttitel – fra ansøgningen 
Musikalsk Byvandring på Amager, Amar for fuld musik. 
 
Dato for projektets afholdelse? 
20 & 27 november 2021 
 
Ansøgt beløb: 30.000 Bevilget beløb: 18.000 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Gennemførelse af 3 byvandringer i området omkring Sundby. Om musik og musikere, der har boet på 
Amager eller skrevet musik om Amager. Produktion af et podcastafsnit til serien Stemmer Fra Amar om 
musikkens historie på øen. Podcasten lanceres i januar 2022 grundet sygdom – efter aftale med 
sekretariatet. 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Byvandringerne henvendte sig til en bred aldersgruppe og vi fik også alle aldre med på turene, selvom 
hovedparten lå i den ældre og traditionelt set historisk interesserede del. Vekselvirkningen imellem tale 
og musik, der var meget tæt integrerede, gjorde det nemmere for alle, også de yngste deltagere på 6-10 
år, at holde opmærksomheden og interessen hele vejen igennem den 2 timer lange vandring. Det var 
vores intention at lave jazzfortolkninger af amar’kanske musikeres sange, men musikkens fortolkninger 
gik meget længere og langt udover jazzen grænser. Det blev et overraskende orkester der modtog 
publikum. Og publikum var utroligt begejstrede og spurgte hvornår vi afholdte flere vandringer. 
 
Besøgstal/antal deltagere: 
50 
Samarbejdspartnere: 
Tingkroen, Sundby Kirkegård, Amager Bio 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Kombinationen af lokalhistorie koblet på bestemte steder og med live jazzfortolkninger af dewn 
musik og de musikere, der også er blevet beskrevet og sat i en historisk kontekst, var genial. 
Børn og unge kunne nemmere forholde sig til de steder de stod og de lyttede mere 
interesserede til musikken, fordi de pludselig kendte til baggrunden for musikstykket. De 
voksne deltagere nød åbenlyst musikken og var meget spørgelystne undervejs, både hvad angik 
det historiske og selve musikken. 
Næste gang bør vi have samarbejdspartnere, som kan hjælpe os med at brede budskabet endnu længere 
ud, så endnu flere kunne få glæde af vandringerne. Og så er november ikke det bedste tidspunkt. Især 
ikke under en Coronapandemi. Men der havde været en del forhindringer undervejs, som forsinkede 
projektet betydeligt. 
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
Vi afholder to nye musikalske byvandringer i starten af 2022 i et samarbejde med Kvarterhuset og Øens 
Spisested. Ruten ændres og derfor også en smule på fortællingen, men substansen er den samme. 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? 
Alle bidragsydere er udtrykkelig nævnt i pressemeddelelsen, I arrangementerne på Facebook og Biletto 
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samt selvfølgelig i hver enkelt byvandring. Derudover vil de blive nævnt sidst i podcastafsnittet. 
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside? 
Vi har ingen hjemmeside for projektet, men linker via. Facebook og egen hjemmeside. 

Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
https://astrup.media/foredrag-byvandringer/  
 
 

 
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.  
 
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk 
 
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til: 
 

Amager Øst Lokaludvalg 
Jemtelandsgade 3, lok. 417 
2300 København S 
 


