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Projekttitel – fra ansøgningen 
Sommer på Stranden ”Dyreplanter og Plantedyr”  

Dato for projektets afholdelse? 
9. juli – 25.  juli 

Ansøgt beløb: 
50.000 

Bevilget beløb: 
25.000 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
I løbet af vores åbne værksted, Sommer på Stranden, havde vi besøg af et væld af børn og voksne som 
udfoldede sig kreativt. Hver dag havde vi et nyt eksempel på en ’krea-ting’ i temaet dyreplanter og 
plantedyr, udarbejdet af billedkunstner Maria Lau Krogh. De besøgende tolkede ud fra vores eksempel 
deres egne kreationer, hvor der bla. Blev bygget strand-dinosaurer, flyvende fisk, monstre-aliens og 
kødædende planter. Som en del af årets tema, anvendte vi primært materialer som træ, papir og 
vandfarve, samt indsamlede materialer i naturen omkring os. Det tog børnene fuldstændig til sig, og 
farede rundt på stranden efter ting.  
Som det samlende kunstværk, byggede vi et stort træ midt på vores plads, som alle besøgende var med 
til at dekorere. Det stod som et farvestrålende centrum, som lokkede mange forbipasserende til, og 
som samlede mange af vores besøgende. 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
 
Projektet er nået ud til en stor del af Amagers beboere og besøgende. Vi formidlede den kunstneriske 
proces ud til et bredt publikum, som tog vores tematik til sig, og afprøvede deres egne kreative evner. 
Selve værkstedsdelen af vores projekt fungerede godt, og vi fik mange positive tilkendegivelser for vores 
projekt.  
Planen var oprindeligt at afholde koncerter ifm. CPH Jazz på stranden, men grundet covid-19 
restriktioner, flyttede vi koncerterne fra stranden til Musiktorvet. Koncerterne var velbesøgte, men 
næste år håber vi at have flere koncerter på stranden ved vores værksted.  
 
Besøgstal/antal deltagere: 
Dagligt havde vi mellem 150-300 besøgende.  
I alt ca. 4500 
 
Samarbejdspartnere: 
Kulturpiloterne (tidligere børnekulturpiloterne), CPH Jazz, billedkunstner Maria Lau Krogh, Naturcenter 
Amager Strand, Søspejderne.  
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Vi havde et meget velbesøgt værksted i år, med mange glade og tilfredse besøgende. På trods af corona-
begrænsninger havde vi et værksted hvor vi overholdt restriktioner, men også kreerede en afslappet 
stemning.  
Vores placering fungerer godt, og vores synlighed på stranden lokker mange til.  
På sigt vil vi gerne gøre endnu mere PR for projektet, da vi dagligt oplevede besøgende som ikke kendte 
til projektet før de var på stranden. Det tyder på der stadig er god grund til at sprede budskabet om 
vores værksted på Amager Strand.  
 
Vi udvidede også åbningstiderne i år for at imødekomme børnefamiliernes skema, hvilket var en positiv 
oplevelse.  
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? 
Lokaludvalgets logo har været på vores flyers, og er blevet nævn på vores hjemmeside, social medie 
platforme samt i pressemeddelelser bla. i Ama’røsten  
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside? 
Vi har ikke en dedikeret hjemmeside til Sommer på Stranden, men til Børnekulturhus Amar, hvor 
Amager Øst Lokaludvalg var nævnt til Sommer på Stranden-begivenheden. Da projektet er ovre, 
fremgår begivenheden ikke længere på hjemmesiden.  
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
 
 
 

 
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 
 




