Administrative Bevillinger
Foreningen GAM3 har fået bevilliget 74.500 kr. til rekrutteringsprojektet ”GAM3 FINALS 2011”
Projektperiode:
1. maj – 27. august 2011.
Målgruppe:
Piger og drenge i alderen 10 – 18 år, uden tilknytning til et organiseret idræts- og foreningsliv.
Målgruppen er typisk med anden etnisk baggrund end dansk.
Aktivitet:
En del af de københavnske unge, der deltager ved GAM3 Finals i 2011, har trænet i månederne op
til denne finale. En finale de virkelig har set frem til. Det er disse unge fra GAM3 Zonerne og andre
deltagere, der tager del i denne festlige sports- og kulturbegivenhed. Det er for øjeblikket børn og
unge bl.a. fra Mjølnerparken, Haraldsgade og Sundbyøster der har trænet og fortsat træner
gadeidrætsaktiviteter.
GAM3 Finals er Skandinaviens største street basket turnering og indeholder udover Street Basket:
 Street Dance for piger.
 Break Dance konkurrence.
 Live hip hop musik.
I 2011 finder GAM3 Finals sted lørdag d. 27. august, kl. 9.00-19.30.
Forventede antal deltagere:
Projektet forventer at ca. 600 børn og unge vil deltage i stævnet. Efter projektets afslutning
forventer foreningen at ca. 50 børn og unge vil melde sig ind i allerede etablerede foreninger.
Bevillingen er givet som støtte til:
Projektlederløn (15.000 kr.), leje af udstyr, materialer, PR og annoncering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foreningen Bellahøj 21st Barking har fået bevilliget 53.850 kr. til aktivitetsudvikling til en ny
målgruppe, til projektet ”Mikrogren af Bellahøj 21st Barking”.
Projektperiode:
31. august – 31. december 2011.
Målgruppe:
Drenge og piger i alderen 6 - 8 år med både dansk og anden etnisk baggrund end dansk.
Aktivitet:
Mikrogrenen skal holde ugentlige møder fra 18 – 19.30 i spejderhytten. Herudover vil der blive
afholdt endagsture og weekendture med overnatning i telt og hytte. Mange aktiviteter vil ske
udendørs og børnene vil via aktiviteterne lære om kammeratskab, at tage ansvar og kunne
samarbejde.

Forventede antal deltagere:
Projektet forventer ca. 20 nye medlemmer. Foreningen har kun kapacitet til 20 børn i alderen 6 - 8
år, hvorfor det forventes at der oprettes venteliste.
Bevillingen er givet til:
Spejdertelte (27.000 kr.), patruljekasser (9.000 kr.), materialer (16.350 kr.), PR. såsom annoncering
og flyers (1.500 kr.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOLTUR har fået bevilliget 68.000 kr. til etablering af ny folkeoplysende forening, til projektet
”COOLTUR”
Projektperiode:
1. september – 31. maj 2011.
Målgruppe:
Drenge og piger under 25 år fra Brønshøj/Husum og Sydhavnen.
Aktivitet:
At starte en folkeoplysende forening "COOLTUR", hvis formål er at inddrage økonomisk udsatte
børn i foreningslivet og i den kulturelle verden, ved at tilbyde kunst- og kulturaktiviteter som både
er billige og attraktive.
Projektet ønsker at forankre KulturGuidernes ”gå-til-kultur-forløb” COOLTUR som en lokal
folkeoplysende forening.
Projektet vil arbejde med 4 temaer som i første sæson er:
 Performance Dance - Streetdance og ballet i samarbejde med en instruktør fra Det
Kongelige Teater.
 Filmproduktion - skrive lille manus, filme, klippe, redigere og til sidst fremvisning.
 Rap Music - tekstskrivning, to gange indspilning af egne tekster, en gang hvor de øver og til
sidst fremfører deres sang for hinanden og evt. for forældre.
 Street Art - tegneserietegning og en mere klassisk billedkunstform.
Forventede antal deltagere:
Projektet forventer at 30 børn og unge vil blive medlemmer af foreningen.
Bevillingen er givet til:
Tilskud til projektlederløn (7.500 kr.), PR. (12.500 kr.), materialer (48.000 kr.).

