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Stort fokus på musikk- og kulturlokaler
De siste årene stadig mer interesse for saken
Snakkes og skrives mer enn noen sinne
Sak i valgkampen – i alle kulturdebatter snakkes det MYE om lokaler
Spres i Facebook, i samtaler mellom kulturpolitikere, i musikklivet – kort sagt
MER FOKUS ENN NOEN SINNE
 Vi har NS8178, vi har fått banket inn 10.000 musikklokaler og 85 %uegnet, vi har 600
akustikkmålinger, vi har «Skolen som lokalt kulturhus», vi har LNUs og Frivillighet
Norges handlingsprogram med punkt om lokaler, vi har Musikkutstyrsordningen, vi
har Rokkanrapporten – og vi VET at egnede lokaler beviselig gir økt rekruttering, og
økt musikalsk kvalitet
 Vi står på trappa til en ny tid for musikklokaler – ET STED Å VÆRE





Ny metode for
registrering av musikklokaler i kommunen

For å vite hvor man skal gå må man
vite hvor man er
 Hvordan er tilstanden når det gjelder øvings- og konsertlokaler i kommunen vår?
 Kartlegging av alle lokaler som brukes til
• Øving
• Konsert / Framføring

 Ikke en ny ide, men nå er det laget en standard registreringsmetode
 Basert på erfaringer over flere år, bl.a. Oslo musikkråds erfaring med kartlegging av
1000 musikklokaler i Oslo
 Som bl.a. førte til politisk gjennomslag for «Skolen som kulturhus» i Oslo

Vi vet for lite, men prioriterer kunnskap
 Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund analysert over 600 musikklokaler
 Vi tror ( og sier at ) musikklivet bruker over 10.000 rom og lokaler hver uke
 Og at av disse er 85% ikke egnet til den bruk de faktisk har
 Nå er kartleggingsmetoden (nesten helt) ferdig
 Testet ut bl.a. i Eidsvoll – brukes også av andre kulturuttrykk
• Kulturalliansen

Slik gjorde vi det i Eidsvoll
 Vi kontaktet Eidsvoll musikkråd, som samlet ressurspersonene i kommunen
1. Finne alle relevante lokaler musikklivet bruker i kommunen
• Leder i musikkrådet (Rolf Thon), kulturskolerektor (Astrid Holum) og Akershus musikkråd (Jon
G. Olsen) i sving – og fant husene og rommene (detektivarbeid)
• Møte for å forklare den kartleggingsjobben som skulle gjøres, skjemaer etc

2.

Reise rundt og besøke alle husene og alle rommene
• Musikkrådet lyste ut jobben blant medlemmene, leder orienterte om jobben
• Ett av lagene påtok seg å reise rundt, fylle ut skjemaene og ta bilder
• Samt registrere i databasen (regneark i den foreløpige versjonen)

3.

Kvalitetssikre databasen og registreringen, arbeide ut rapporter
• Akershus musikkråd gikk gjennom alle dataene, noe supplering og justering var nødvendig
(lite)
• Akershus musikkråd lager utdata-rapporter (ikke ferdig)

Selve kartleggingsmetoden:
 3 skjemaer – en database (under oppbygging)
 HUSET
 ROMMET
 (brukererfaringer) – ikke lagt inn i Eidsvoll
 Vi skjemaene

Hovedutfordringen

Finne alle relevante lokaler
 Detektivjobb – viktig at alle lokaler som brukes (eller burde vært brukt) kommer
med,
herunder bandrom i skoler, fritidsklubber, private osv - serveringssteder med
levende musikk, bedriftskantiner, kirker og menighetshus, eldresenterkafeer, ikke
minst klasserom som brukes til gruppeøvelser, seksjonsprøver etc

Hva fant vi ut?
 I Eidsvoll er det 18.000 innbyggere
 Det er 5 kor, 7 korps, ingen band og 8 øvrige musikkgrupper i kommunen (div band
bruker kulturskolens 2 bandrom)
 Det brukes 44 rom til musikk, fordelt i 18 bygninger
 Det offentlige eier 15 av de 18 husene som brukes til musikk
 Det er 7 skoler, 3 kirker (+1 menighetssal), 2 samfunnshus og 3 serveringssteder
 Av de 5 korene øver 1 i stort nok rom (180 - 341 – 510 – 570 – 1472)
 Av de 7 korpsene øver 3 i stort nok rom, 1 av disse i altfor lav takhøyde (381 – 701 941 – 972 –1039 –1318 – 1871)

Rom som brukes – etter type hus
Nesten halvparten av rommene som
brukes er i skoler, 19 av 43 rom. I tillegg
kommer 13 rom i kulturskolen.
Kun 5 rom er rene kulturlokaler.
Av de 12 rommene som brukes til
fellesøving i kor og korps er
10 i skoler, 1 privat (bedriftskantine) og
1 menighetshus

Øverom for korps
Kun 2 korps har tilfredsstillende
romstørrelse og takhøyde,
ytterligere 2 rom er på grensen,
med akustisk kapasitet til inntil
ca 30 musikanter

Øverom for kor
Kun 1 kor har tilfredsstillende
romstørrelse og takhøyde, de
øvrige er altfor små

Korenes øverom – de fleste for små
spørreundersøkelse Norsk sangerforum, våren 2016

54% altfor små
22% for små
24 % mer eller mindre passende
Viser meget varierende kunnskap,
få med god forståelse
• Korene er ikke godt vant
• Eks: Klasserom, 6x4x2,5 (60 m3),
43 sangere, 1,4 m3 pr person,
«Akustikken er helt ok»)
• Synliggjør hovedproblemene godt
•
•
•
•

Det lokale musikkrådets rolle i
arbeidet for bedre musikklokaler

Hvordan ser det ut hos dere?
 Første trinn er å sette egnede lokaler på dagsorden – internt i musikkrådet
 Det er nok behov for kontakt med hvert enkelt lag – hva mener de selv?
 Et egnet sted å være til Øvelser og Konserter
•
•
•
•

Praktisk (nøkler, tilgang, lokalisering etc)
Egnet (tilstrekkelig stort, akseptabel akustikk)
Lager (hverdagslager, bortsettingslager)
Økonomisk (gratis / ikke for dyrt)

 Finnes det politiske vedtak – sjekk ut
 Evt konklusjon: Dette er en sak musikkrådet skal jobbe med

Hvordan skal vi jobbe
 Er det enkelte prekære behov som opplagt må løses kan man ta fatt i dette
 Ellers er trinn 1 en kartlegging (f.eks. som beskrevet)
 Parallelt med dette: Få kommunen til å se behovet for å arbeide med musikklokaler
 Parallelt med dette: Er det planlagt, vedtatt eller igangsatt nye skoler/rehabiliteringer?
Gå i dialog NÅ, før det er for seint – les NMRs nromer og få utbygger til å bruke NS8178
 Det viktigste er å komme i gang, så gir ofte de neste trinnene seg selv
 Men også de neste trinnene medfører innsats fra musikkrådet

Hvordan skal vi jobbe
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 Følg gjerne kommuneveilederen
 Og parallelt med dette politisk påvirkningsarbeid
 Og som dere har sett: «Det kommer an på størrelsen»
 Ikke sett opp dommedagsprofetier «helseskadelig å spille i korps»
bruk heller «bedre lokale øker trivsel og musikkglede for flere barn og unge»

Skolen som lokalt kulturhus

Skolen som lokalt kulturhus – kulturell infrastruktur
 I ferd med å bli godt innarbeidet i politiske og administrative dokumenter
 Logisk samfunnsperspektiv – god utnyttelse av offentlige investeringer
 Men hva betyr det egentlig?
 Eksisterende skolebygg åpnes for det lokale kulturlivets aktiviteter
uten forvanskende byråkrati elle aktivitetshemmende regler og praksis
 Eksisterende skolebygg vurderes for å se om det er behov for endringer i praksis eller
endret fysisk tilretteleggelse slik at det lokale kulturliv kan bruke bygget
 Nye skolebygg tilrettelegges slik at etter-skoletid-bruk av det lokale kulturlivet blir så
enkelt og kostnadseffektivt som mulig
• Fysisk, praktisk, organisatorisk, økonomisk, driftsmessig etc

Skolen som lokalt kulturhus
 Flere musikkråd gjort en stor innsats so mvi kan lære av
 Oslo musikkråd, Bærum kulturråd m.fl.
 Kombinasjon av POLITISKE VEDTAK og ENKELTSAKER

Skolen som lokalt kulturhus
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 For å kunne bruke skolebygget hensiktsmessig må det tilrettelegges for
 Aktivitet (dvs hensiktsmessige aktivitetsrom)
 Lager (dvs nødvendige lagerplass slik at aktiviteten kan gjennomføres)

Nye skolebygg / rehabilitering
Fellesrom
 Samlingssalen helt essensiell (nb: NS8178 gir dimensjoner)
 Herunder lager i tilknytning til denne
 Gymsal kan vurderes som relevant – hvilke tilpasninger er nødvendige
 Øvrige spesialrom bør vurderes
• Fleksisal/rom er ofte aktuelt
• Kultursal / visningsarena

Nye skolebygg / rehabilitering
Musikkrom
 Musikkrom må være egnet til levende musisering (nb: NS8178)
 Øvrige spesialrom bør vurderes
• Øveceller akustisk musikk, eventuelt undervisningsrom (nb antall elever)
• Øvecelle forsterket musikk (1-2) / bandrom (3-6), eventuelt undevisningsrom

I tillegg til dette kan øvrige spesialrom vurderes, evt som del av kulturskolerom
 Lokaler for kulturskolen
 Teater
 Dans
 Husflid /Kunsthåndverk

Norsk musikkråds norm og
anbefalinger – musikklokaler
Jon G. Olsen
leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

De viktigste kriteriene 1-5
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Kriterium 1: Romvolum
Kriterium 2: Romgeometri og romdimensjoner
Kriterium 3: Etterklangstid
Kriterium 4: Akustisk tilpasning
Kriterium 5: Bakgrunnsstøy

