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Projektskema 

Lokaludvalgets egne projekter 
 

 

 

FØR PROJEKTET STARTES: 

Titel:  

 

Dato: 

 

Sted:  

 

Ansvarspersoner i lokaludvalget: 

 

Vinterlys og koncert i Brønshøj 

Vandtårn 

 

4. december 2021 

 

Brønshøj Vandtårn 

 

Kulturudvalget i Lokaludvalget i 

samarbejde med Kulturhuset 

Pilegården, Foreningen Brønshøj 

Vandtårn, Tingbjerg 

Bibliotek\Kulturhus. 

 

Formål: 

Hvorfor skal lokaludvalget lave 

projektet? Hvordan hænger 
projektet sammen med 

lokaludvalgets  

overordnede målsætninger? 

At afholde et kulturelt arrangement i 

samarbejde med institutioner og 

foreninger i bydelen, som kan udvikle 

traditioner, skabe opmærksomhed og 

danne netværksoplevelser hos 

bydelens borgerne omkring et af 

områdets store markante 

bygningsværker – Bydelens vartegn, 

det fredede Brønshøj Vandtårn. 



2 

 

 Arrangementet indleder sammen 

med andre december-aktiviteter 

juletiden i bydelen og skaber den 

fælles lystænding omkring tårnet. 

Arrangementet skabes i samarbejde 

med bydelens Kulturhuse og 

synliggør LUs aktiviteter.  

Julearrangement med koncert er en 

efterhånden mangeårig tradition i 

bydelen.  

 

Målgruppe:  

Hvem henvender projektet sig 

til? Hvorfor ønsker vi at 
henvende os til dem?  

 

Henvender sig til alle borgere – store 

som små – samt gæster fra andre 

dele af København, som er meget 

velkomne.  

 

Arrangementet er 3 – delt:  

1. Involverende lystænding på 

tårnet af alle borger via app. 

2. Mindre ”Ild – cirkusforestilling” 

og optog fra Torvet til 

Vandtårnet med 

gæsteudsmykning af Tårnet.  

3. 2 Koncerter for alle, men 

begrænset antal pladser 

betaling/ billet.  

100 stk. a 40 kr. 

  

 

 

Samarbejdspartnere: 

Laves projektet i samarbejde 

med nogen? 

 

Kultur/N (Pilegården, Tingbjerg 

Kulturhus), Foreningen Brønshøj 

Vandtårn. 
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 Foreningen Brønshøj Vandtårn  

udarbejder forslag til 

program/kunstnervalg og sørger for 

billetsalg og billettering ved 

arrangementet. 

 

 

Hvordan skal det laves: 

Hvad skal der til for, at projektet 

kan gennemføres? 

Hvem er ansvarlig for hvilke 

aktiviteter?  

Tidsplan for de forskellige 

opgaver. 

 

Eventansvarlig: FBV – Foreningen 

Brønshøj Vandtårn. 

Jul i Vandtårnet:  

Lørdag 4. december.  

12.00: Opsætning og klargøring. 

Bænke, lys, lyd. (Søren Cloos/FBV) 

Opsætning af indre telte og 

gasvarmere v, Cirkus Panik (Finn 

Gunst/FBV)  

15.00 - 15.15: Lille "Ild-show” på torvet 

med Cirkus Panik. (Finn Gunst) 

15.15: Fakkelparade til vandtårnet.: 2 

artister/1 musiker v. Cirkus Panik (Finn 

Gunst) 

15.20: Opsætning af juleudsmykning 

fra Tingbjerg kulturhus. (Finn Gunst/ 

Martin Krogh TKH) 

15.25: Digital Lystænding (Kirsten 

Møller. Rune Brink programmerer) 

16.00 – 16.45: 1. koncert: 

          Saxofonkvartet: Instrumentale     

Hymner 

          Dekorum: Korsang og 

fællessang. 

17.00 – 17.45: 2. koncert: 

          - samme program - (FBV) 
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Kommunikationsplan: 

Hvordan kommer vi i kontakt 

med målgruppen?  
Hvad er hovedbudskabet? 

Hvilke formidlingskanaler bruges 

(møder, web, plakat, klummen 

etc.)? 

 

LU sekretariat står for 

kommunikation: 

De sociale medier 

Udarbejdelse af plakat – opsættes i 

bydelen. 

Annoncering (BHA) 

Omtale i tilknyttede foreninger. 

 

Miljø:  

Har projektet en lokal 

miljøvinkel? – hvis ja, hvilken? 

 

Julen er altid bæredygtig. 

 

Budget:  

Alle budgetposter i projektet. 

 

Udvikling af app/lystænding:       

7.500 

Gavekurv:                                1.000 

Ildshow og parade                    6.500 

Indre telte og varmere              4.500 

Kommunikation                        4.500 

Saxofonkvartet                         8.000 

Kor                                        15.000 

Diverse (incl. forplej.frivillige)     2.000    

I alt:                                      49.000  

 

Medfinansiering Foreningen Brønshøj 

Vandtårn                                  4.000  

  

LUs udgifter i alt                 45.000        

 

Forventede entréindtægter: 4.000 kr.  
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Billetsalg varetages af Foreningen 

Brønshøj Vandtårn, som afholder dele 

af udgiften til saxofonkvartet, 

svarende til billetindtægterne.  

 

Hvad er projektets 

succeskriterier?  

Kriterierne skal kunne 

måles/kontrolleres efter 
projektet er afholdt, og være 
meningsfulde i forhold til 

projektets formål. 
 

At mange borgere:  

Deltager i lystændingen, som foregår 

digitalt og med udtrækning af vinder 

af gavekurv. Forventede aktive: 1.400. 

Deltager i koncerten: Forventede ca. 

100. (2 koncerter). 

Bydelens borgere får kendskab til 

tradition og Vandtårnet. 

 

Hvilke forventninger er der til 

sekretariatet? 

Hvilke opgaver skal sekretariatet 

hjælpe med? 

Sekretariatet varetager 

kommunikation, indkøb, indgåelse af 

kontrakter samt økonomistyring. 

 


