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Projekttitel – fra ansøgningen: PARK (blev til ’P’) 
 
Dato for projektets afholdelse: sept – okt 2021 

Ansøgt beløb: 30.000 Bevilget beløb: 15.000 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Vi har udført et stort udendørs event, en udstilling med stor-skala tilgængelige 
stedsspecifikke  værker i det offentlige rum omkring AGA Works, samt fremvisninger, 
rundvisninger og åbent hus. 
 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Vi har holdt et netværksdannende projekt med fokus på at kunne skabe et tilgængeligt og aktivt udendørs 
mødested, for et bredt publikum, især her i en meget offentlig præsentation af inddragende, stor-skala 
kunstværker i det udendørs areal omkring AGA Works. Vi har holdt et stort udendørs gratis ferniserings-
event, som har udvidet vores netværker, hvor alle var inviteret. Vi har udviklet fællesskabet i området og 
lavet det midlertidigt industrielle området til et mere spændende og hyggeligt sted. Vi har også øjet 
opmærksomhed til de kreative aktiviteter der foregår i Siljangadekvarteret. 
 
 
Besøgstal/antal deltagere: 600 
 
Samarbejdspartnere: 
 
Kunstnere: Johanne Rude Lindegaard, Charlotte Thrane, Pernille With Madsen, Sarah McNulty, Marie 
Søndergaard Lolk, Moa Alskog, Thorbjørn Andersen 
Filmfremvisning: Makino Takashi, Johann Lurf, Sol Archer, Barbara Amalie Skovmand Thomsen, Elliot 
Dodd, Steffen Levring, Kianoosh Motallebi, Luke McCreadie 
Fotograf: Brian Kure 
Åbent hus I Siljangadekvarteret med Amager Øst Lokaludvalget 
Andre kunstnere i bygningen, som har hjulpet med at udføre og at støtte gennem omtale 
 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
 
Vi har fået stor ros fra besøgerne, og har inddraget mange flere lokale beboere ved 
brug af det offentlige, udendørs areal, som kunne ses på alle tidspunkter, også udenfor 
åbningstid. Det er blevet mødt med en positiv respons fra publikum, har skabt 
spændende dialoger og inddraget flere besøgende til området fra andre dele af byen, 
samt internationalt.  
Vi var udfordret med efterårs-vejret og stigende graffiti i området, og har lært meget 
hvordan at arbejde under præmisserne, at sikre værkerne både kan ses uden for 
åbningstiderne og holde igennem hele udstillingsperioden. 
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
 
Det har skabt mere opmærksomhed om aktiviteterne i Siljangadekvarteret og en 
meget vigtig dialog omkring fremtidens kreative arbejdspladser i området. Det var en 
produktiv mulighed for nye samarbejder med de kreative aktører i området. Vi vil 
gerne fortsat med dialogen og samarbejdet, at se om vi kan sikre kreative ressourcer og 
kunst i det offentlig rum bliver i bydelen. 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? 
 
Lokaludvalgets logo &/eller navn er blev sat på presse-info – pressemeddelelser, FB, Instagram, 
invitationer, emails, hjemmesiden. 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs 
hjemmeside? 
nej 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
 
Tusind tak til jer! 
www.torreloft.com 
 

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




