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KULTURPLAN FOR DRAMMEN – Høringsinnspill fra Drammen Konsertorkester
Kulturlivet i Drammen er viktig, innenfor alle sjangere og i alle aldersgrupper. Sett fra
Drammen Konsertorkesters ståsted er det viktigste i kulturplanen for 2018 – 2021 å få på
plass gode akustiske øvings- og konsertlokaler for korps og orkester. Dette haster det med.
Situasjonen i dag er at byens storstue Drammen teater, som, til en viss grad sammen med
Union scene, er de eneste konsertlokalene i byen. Disse er ikke godt nok egnet for å avholde
konserter for aktører som oss. I tillegg er leiekostnadene altfor høye, slik at billettprisene
også blir høye. Dermed blir målgruppen for konsertene svært små.
Når det gjelder øvingslokaler er det vi bruker i dag (Multisal på Union scene) for lite og ikke
akustisk tilrettelagt for vår musikk. I tillegg har vi særdeles dårlige lagerlokaler. Dette betaler
vi dyrt for, og det er frustrerende i lengden for både medlemmene og dirigenter. Vi er et
orkester som satser på høyt nivå, og da trenger vi gode arbeidsforhold. Dette også for å
holde på våre unge medlemmer. Mange av de unge er ivrige, går på musikklinja og vil satse
videre med musikken. Da er det viktig at vi som aktør samt kommunen kan gi de gode
forutsetninger for å lykkes. Gode øvingslokaler er derfor en særs viktig arena. For oss er det
også viktig å kunne holde oss i sentrum og i nærhet til knutepunkter som Drammen stasjon,
da vi har medlemmer og dirigenter som kommer fra både Eiker-kommunene og innover mot
Oslo. Vi ønsker å være attraktive også utenfor kommunens grenser.
Vårt ønske og håp er at arbeidet med å oppgradere Harmonien konsertsal vil bli høyt
prioritert i kulturplanen, slik at vi får et godt konsert- og øvingslokale med
lagringsmuligheter for slagverk. Dette vil komme mange av byens kulturaktører til gode, og
vil gjøre det ekstra gøy å drive med noe av det morsomste vi vet; å spille god musikk på et
høyt nivå.
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