Stemmer fra Amar – fotoudstilling
Vi ansøger hermed Dragør Kultur- og Eventpulje om 16.000 kr. til udviklingen og gennemførelsen af
fotoudstillingen Stemmer fra Amar, som skal fremvises på biblioteker, arkiver og kulturhuse fra majdecember i 2020. Budgettet er på 162.000 kr. og der søges også støtte hos Amager Øst Lokaludvalg,
Områdefornyelsen Sundby, Realdania, Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg og Amager Vest
Lokaludvalg. Tårnby kommune har bevilget støtte. I Dragør vil Historisk Arkiv Dragør gerne huse
udstillingen både indenfor og udenfor, hvis det fulde beløb indhentes.
Podcasten Stemmer fra Amar fortæller i ti afsnit Amagers historie. Ikke hele øens historie, men highlights
og udvalgte nedslag. I forbindelse med serien vil vi meget gerne skabe en fotoudstilling, som med
udgangspunkt i podcasten, fortæller om nutidens Amager. Vi har samarbejdsaftaler med biblioteker, arkiver
og kulturhuse på hele øen, som meget gerne vil lægge hus til udstillingen. Fotografierne er taget i
forbindelse med podcastens enkelte afsnit og afspejler derfor de historiske fortællinger, men i en nutidig
kontekst. Fotografierne giver derfor et andet perspektiv og blik på den ø vi bebor – og måske gerne vil
udforske. Oprindeligt var der planlagt ti fotografier til podcasten, ét til hvert afsnit, men fotografen Rikke
Colburn blev ivrig og vi begyndte at overveje at lave en bog, derfor er der i skrivende stund mere end 7000
billeder og flere kommer stadig til.
Udstillingen:
Fra maj til december 2020 vandrer fotoudstillingen til en række biblioteker, arkiver og kulturhuse, som alle
har indvilget i at lægge hus til udstillingen. Derudover arbejder projektgruppen på at udstille fotografierne
udendørs i sommermånederne. For Dragørs vedkommende kunne det være i Historisk Arkiv Dragørs have.
Derfor er billederne en kostbar post i budgettet, da de også kan hænge udenfor. Dette kommer dog an på
om det ønskede budget opnås. Cirka 15-20 fotografier udstilles hvert enkelt sted alt efter plads og
interesse. Derudover produceres der billedtekster til hvert enkelt fotografi, eventuelt også på engelsk, hvis
økonomien tillader det. Efter udstillingsperioden tilbydes de enkelte billeder til udstillingsstederne, såfremt
de stadig er i god stand.
Arrangører:
Er fotograf Rikke Bianca Colburn og journalist & historiker Majken Astrup. Begge er bosiddende på Amager
og involverede i podcasten Stemmer fra Amar. Vi er begge dybt engagerede i at fortælle og formidle
Amagers historie – og fascinerede af øens mangeartede beboere, byggerier, kulturer og historier.
Formål:
At vise bredden i Amagers natur og kultur, i øens historie, hvor man kan se efterladenskaberne og hvad
øen gemmer på. At skabe en følelse af samhørighed blandt de amagere, der har boet på øen i generationer,
og vise tilflytterne hvad øen kan byde på af oplevelser – samt hvad øen har vidnet de sidste 1000 år.
Formålet med de udendørs udstillinger i sommermånederne er dels at nå amagere og københavnere i
bredere forstand, dels at nå turister, både danske og udenlandske.
Målgruppen:
Alle borgere, som interesserer sig for Amagers historie og identitet. Både tilflyttere og folk, der er født og
opvokset på øen. Både børn og voksne kan få oplevelser ud af fotografierne, som henvender sig meget
bredt. Ikke mindst gæster og turister, der kommer udefra.
Samarbejdspartnere:


Historisk Arkiv Dragør



Tårnby Hovedbibliotek





Kvarterhuset
Kulturpunkt Amar
Bibliotekshuset




Ørestad Bibliotek
Solvang Bibliotek

Uddybelse:
Projektet er netværksdannende fordi borgere på kryds og tværs af øen får et indblik i hvordan der ser ud
på de andre dele af øen, de får måske øjnene op for områder, de ikke tidligere har bidt mærke i og der
opstår dialog på tværs af øen.
Projektet er dialogskabende fordi billeder indbyder til snak, nysgerrigheden pirres og ny viden skaber nye
spørgsmål. Billederne er historieskabende i sig selv og koblet på podcasten skaber de en ny dimension i en
ellers billedløs fortælling.
Projektet er nyskabende, da der ikke tidligere er lavet en fotoudstilling om hele øen bundet op på en
podcastserie, som fortæller øens historie. Udstillingen kan ses og nydes alene, men kan også kombineres
med lytning bagefter eller undervejs i udstillingen.
Projektet er bydelsrettet, da billederne viser områder fra de enkelte dele af øen. De er knyttet op på
podcasten, som specifikt beskæftiger sig med Amars historie og i perioder specifikt med Dragør.
Projektet er tværgående, da det forbinder flere medier, billeder og lyd i det offentlige byrum. Det forbinder
historien med nutiden og både tilflyttere og indfødte amagere i en fælles interesse for øens historie.
Det er en oplevelse for borgerne fordi de støder på udstillingen på de fleste biblioteker, kulturhuse eller
arkiver i deres område. De får en visuelt smuk og spændende præsentation af øen i en historisk kontekst,
de introduceres måske til podcasten Stemmer fra Amar, som de ikke tidligere har hørt og får dermed lyst
til at lytte med og blive klogere på øen. Og så får de inspiration til nye oplevelser.
Annoncering:
Finder sted i form af plakater, som ophænges på relevante steder, såsom biblioteker, lokale butikker mv.
Der udsendes en pressemeddelelse til relevante lokale og nationale medier og laves et digitalt banner, som
samarbejdspartnere og interesserede kan bruge på deres hjemmesider. Til lanceringen inviteres pressen
samt lokale politikere. Alle bidragsydere nævnes udtrykkeligt i alt PR-materiale. Podcasten Stemmer fra
Amars facebookside annoncerer udstillingerne og deler i relevante sociale fora.
Tidsplan
Måned

Opgave

Januar-april
Maj
Maj
Juni - august
September - december

Planlægning, fundraising
Åbning af udstillingen
åbning nyt sted
Evt. udendørs udstilling/alternativt udstillingssted
Indendørs udstilling på biblioteker mv.

Samlet budget
Opgave
Udvælgelse, billedbehandling mv.
Print af 20 fotos på dibond aluprintplade
Materialer til indendørs ophængning
Evt. materialer og leje til udendørs ophængning
Evt. Transport af udendørs udstilling mellem udstillingssteder
Produktion af billedtekster på dansk

Udgift

10.000
42.000
5000
60.000
20.000
5000

Evt. billedtekster på engelsk
Print af postkort
Distribution af postkort til caféer, butikker, kulturhuse mv. på Amager
Grafiker
I alt
Indhentede midler
Tårnby Kultur- og Fritidsudvalg
Ansøgte puljer/ fonde
Amager Øst Lokaludvalg
Dragør Kultur og eventpulje
Realdania
Områdefornyelsen Sundby
Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

5000
3000
2.000
10.000
162.000 kr
16.000

