Ørestad - podcast, fotoudstilling &
byvandring
Der ansøges om 50.000 kr. til udgifter i forbindelse med produktion af seks podcastafsnit, jf.
nedenstående projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelse
Ørestad er en by i byen, en lille urban metropol med lufthavn, motorvej, metro og stor arkitektur. Det er et
nøje planlagt område med et helt specielt formål, nemlig at sikre økonomien i den fortsatte udvikling af
København. Ørestad er blevet Københavns Manhattan med en unik skyline, lange boulevarder og højt til
loftet. Og med natur tæt ved. Men Ørestad er også historien om politiske tovtrækkerier, protester,
problematiske byggerier og vindomsuste gadehjørner. Mange beboere elsker Ørestad for dens moderne
snit og de store grønne områder, mange elsker at kritisere Ørestad for de golde facader og øde
boulevarder. Podcasten Ørestad vil fortælle områdets historie fra de første spæde tanker til det voldsomme
byggeri, som i dag har skabt en helt ny bydel. Podcasten lægger øre til de lokale beboere, til politikere,
erhvervsfolk, arkitekter og lokale fællesskaber. Over seks afsnit fortælles områdets historie, om det
politiske projekt, arkitekturen, det levede liv, erhvervslivet og den grønne omstilling. I kombination med
podcasten udvikles der en byvandring, som behandler de samme emner som podcasten og udbydes
løbende efterhånden som podcastafsnittene udkommer. Sidst men ikke mindst kommer der en udendørs
fotoudstilling, som vandrer København rundt. Podcast og byvandringer produceres af historiker, journalist
og podcaster Majken Astrup og historiker, underviser og turistfører Henriette Brink. Alle lokale interview
laves i et samarbejde med Københavns Stadsarkiv, således at de efterfølgende kan indgå i arkivets
kildesamling både som lyd og transskriptioner. Byvandringerne behøver ikke direkte støtte, da de baseres
på den research projektet afstedkommer.
Formålet med podcastserien er at udbrede kendskabet til ét af de største bymæssige byggeprojekter i
landets historie. Både politisk, arkitektonisk og socialt. At introducere til bydelens fascinerende tilblivelse
og skabe en større forståelse for områdets betydning og beskaffenhed. Serien skal give en nem og gratis
adgang til viden og mod på at udforske området. Serien skal nuancere tilblivelsesprocessen og de mange
politiske og arkitektoniske sværdslag, som blev taget undervejs.
Indholdsmæssigt består serien af seks tematiske podcastafsnit af ca. 30-40 minutters varighed samt evt. et
bonusafsnit på engelsk. Produktions-/arbejdstid forventes at være 4 – 5 uger pr. afsnit inkl. research,
produktion og redigering. Opstart af produktion er – afhængig af mulige økonomiske bevillinger - planlagt
til 1. juni 2021. Målet er publicering af første afsnit pr. 1. november 2021 og de efterfølgende afsnit med ca.
en måneds interval. Forslag til konkrete afsnit:
●
●
●
●
●
●

Hvorfor en Ørestad?
Et politisk prestigeprojekt
Prisen for Ørestad
En arkitektonisk perle
Uro og protester
Den nye by

De færdige podcasts hostes af Soundcloud, som videredistribuerer til et væld af podcasttjenester. Det er
forhåbningen at de også lægges op på øvrige bidragyderes hjemmeside for at styrke seriens synlighed og
sprede fortællingerne.
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Som en del af projektet tilknyttes en lokalkendt fotograf, som tager en serie billeder af bydelen. De bruges
både som en visuel identitet, til lanceringen og PR-materialet samt, hvis midlerne indhentes, til en
selvstændig fotoudstilling om Ørestad og på sigt måske en bog om Ørestad, hvis der kan indhentes de
nødvendige midler til den tid.
Målgruppen er både indbyggere i Ørestad, på Amager og i København, men også videre kredse af borgere
der interesserer sig for emner som lokalpolitik, arkitektur, byplanlægning og byudvikling. Det vil især være
voksne i alderen 20-50, som i forvejen benytter sig af podcasts, men der vil gøres et forsøg på at nå andre
målgrupper igennem samarbejdspartneres formidling, gennem lokalt PR-arbejde og ved at nå andre
målgrupper via lokale eller nationale radiokanaler.
PR-arbejdet finder primært sted op til lanceringen. Der produceres plakater, som ophænges på alle
relevante lokationer, såsom biblioteker, svømmehaller, supermarkeder, lokale butikker mv. på hele øen.
Der udsendes en pressemeddelelse til relevante lokale-, fag- og nationale medier. Til lanceringen inviteres
pressen samt lokale politikere. De fotografier, som er taget i forbindelse med de enkelte afsnit, udstilles
som en del af lanceringen og bliver et kendetegn/vartegn for serien. Sidst men ikke mindst arbejdes der på
at få sendt ét eller flere afsnit i en lokalradio. Alle bidragsydere nævnes udtrykkeligt i alt PR-materiale, samt
i hver enkelt podcast.
Samarbejdspartnere
● Tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S)
● Flyforsker Claus Lassen, Aalborg Universitet
● GFS Ørestad (Grundejerforeningssekretariatet Ørestad): Kontaktperson Sekretariatsleder Simon N.
Madsen, http://orestad.net/.
● Københavns Stadsarkiv: Indsamling af kildemateriale til arkivet.
● Ørestad Bibliotek: Fotoudstilling. Kontaktperson: Chef Kirsten Sass Egebo,
https://bibliotek.kk.dk/bibliotek/orestad.
● Ørestad Avis: En artikel pr. afsnit samt markedsføring. Kontaktperson: Redaktør Lars Greir.
● Fotograf: Rikke Colburn, fotograf på podcasten Stemmer Fra Amar.
● Lydtekniker: Branch Out Sounds ved David Runøe

Tidsplan
Tid
2020
Sept.- januar 2021
Okt.-januar
2021
Juni-september
Juni-september
juni-august
august-december
august/september
Oktober-februar
Oktober
November
2022
April-juni

Opgave
Fondsansøgninger
Finde samarbejdspartnere
Research - baggrund
Research - kilder
Indledende manusproduktion
Manusproduktion
Interview
postproduktion
PR
premiere
Byvandringer
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Budget
Post

Udgift

Podcast
Seks podcastafsnit af 30.000
Lydtekniker: efterbehandling af lyd
Hosting i tre år på Soundcloud
Fotos til visuel identitet, plakat og PR
Grafiker til plakat og postkort
Tryk af plakat & postkort
I alt

180.000
15.000
3.000
10.000
5.000
8.000
221.000

Fotoudstilling
Fotograf
Grafiker til fotoudstilling
Print af fotografier
Moduler til fotoudstilling
Transport af fotoudstilling
I alt

20.000
8.000
40.000
20.000
20.000
108.000

Samlet beløb

329.000 kr.

Fonde søgt
Beckett Fonden

kr.
100.000

Bodil Pedersen Fonden

50.000

Louis-Hansen Fonden

50.000

Amager Vest Lokaludvalg

60.000

GFS Ørestads Syd

15.000

Københavns Kommune

50.000

I alt

325.000

Kontaktoplysninger
Majken Astrup: majken@my-small-world.com
Henriette Brink: henriettekraghbrink@gmail.com
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Københavns Stadsarkiv
Historie & Kunst
Kultur- og Fritidsforvaltningen

26. november 2020

Ang. Københavns Stadsarkiv og projektet om
Ørestaden historie
Interessetilkendegivelse
Københavns Stadsarkivs kerneopgave er at indsamle bevaringsværdige dokumenter og data skabt af Københavns Kommune, som
bidrager til at dokumentere kommunens rolle i samfundsudviklingen.
Københavns Stadsarkiv indsamler kun i begrænset omfang og
afhængigt af forhåndenværende ressourcer dokumenter og
beretninger fra private borgere i kommunen.
Derfor hilser Stadsarkivet private initiativer som projektet om Ørestads
historie særdeles velkommen. Det er spændende tanke at dokumentere nye bydeles fremkomst gennem interviews med de borgere, der
bosætter sig i et område og er med til at skabe stedets identitet.
God og konstruktiv dialog med Majken Astrup og Henriette Brink giver
desuden indtryk af et projekt med høj faglig ambition og professionalitet.
Derfor er Stadsarkivet interesseret i, når projektet er afsluttet, at vurdere hvorvidt de indsamlede interviews, fotos og beretninger fra borgere, politikere og byplanlæggere mv. i deres helhed er bevaringsværdige som historiske kilder til bydelens historie. Hvis dette er tilfældet,
vil arkivet bevare materialet for eftertiden til glæde for fremtidens forskere og formidlere.

Historie & Kunst
Københavns Stadsarkiv
Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1
1550 København V
www.kbharkiv.dk

Støtteerklæring
Ørestad Avis har siden 2006 udgivet en digital og trykt avis, der med et stigende
oplag gratis omdeles til husstande, virksomheder og institutioner i hele Ørestad
samt nabokvarterer. Avisen har fulgt og bidrager kontinuerligt til udviklingen af
bydelen.
Ørestad Avis giver hermed sin opbakning til projektlederne, der arbejder på en
udgivelse i 2021 af podcastserie og fotoudstillinger om Ørestad.
Ørestad Avis hilser en sådan formidling velkommen, som en mulighed for at styrke
den fælles identitet og sammenhængskraft endnu mere blandt Ørestads beboere og
virksomheder. Og vi håber også at projektet kan øge kendskabet til bydelen i resten
af hovedstaden og Danmark.
Avisen bringer gerne annoncer for projektet, og støtter også gerne projektet med
redaktionel omtale og udlån af relevant kildemateriale.

Dato

2 / 11

2020

Med venlig hilsen Lars Greir

netavis e-avis

facebook

Bydelsaviserne Arne Jacobsens Allé 15 DK 2310 Orestad TEL +45 31153040

22. Oktober, 2020

Støtteerklæring

Jens Kramer Mikkelsen er tidligere overborgmester i København og spillede en central rolle i udviklingen
af Ørestad bl.a. som administrerende direktør for Ørestadsselskabet og By &Havn. I dag er han
byudviklingsdirektør i NREP.

Jeg erklærer hermed at jeg, Jens Kramer Mikkelsen, ønsker at bakke op om formidlingsprojektet om
Ørestads historie og tilblivelse. Jeg hilser dette projekt velkommen som en god mulighed for at sætte ord
på et kæmpemæssigt projekt, der har kostet Københavns Kommune og staten milliarder og ændret
Amagers og hovedstadens udformning både socialt, økonomisk, arkitektonisk, trafikalt og politisk.
Jeg vil med glæde være behjælpelig med min viden og indsigt for projektgruppen, og håber de kan indhente
de nødvendige midler for at kunne gennemføre projektet.
Venlig hilsen

Jens Kramer Mikkelsen

