Livskvalitet og opplevelser – Kulturplan for Drammen 2018 – 2021
Høringssvar fra Drammens Jerns Musikkorps:

Drammens Jerns Musikkorps er Drammens eldste amatørkorps, stiftet i 1894. Har i dag
øvingslokaler i 3 etg. på ungdommens hus.
Vi er glade for at Drammen Kommune lager ny kulturplan, og vil gi noen kommentarer.

Under hovedsatsningsområde 2 står det som mål: Drammen kommune legger til rette for at
byen får en felles informasjonskanal for alle kulturtilbud og aktiviteter i byen.
Dette er positivt, men vi håper denne type plan også kan inneholde en oversikt over lokaler
som er tilgjengelig i bydelene og i sentrum for øving og presentasjon av forskjellige
kulturtyper, hvor informasjonen også kan si noe om lydegnethet for forskjellige typer musikk.
For å kunne vurdere dette kan det være nyttig å se Norsk Musikkråd sine anbefalinger:
http://www.musikkensstudieforbund.no/sfiles/1/32/28/66/5/file/nmr_akustikknorm_musikklo
kaler_rev2018.pdf

Hovedsatsingsområde 3: Deltakelse og opplevelse
Vi er opptatt av tilgjengelighet, bade for utøvere og publikum. Skrev innledningsvis at vi
holder til i ungdommens hus, 3 etg, og dette er et lokale som ikke har tilgjengelighet som
egner seg for utøvende musikk, fordi vi begynner å få mange medlemmer med alder over 70
år, og da er det tungt å komme opp i 3 etg. I tillegg er korpsinstrumenter ofte store, og lite
egnet til å bæres opp og ned trapper (trommesett, xylofon, tuba etc)
En oppfordring til kommunen i forhold til videre planlegging er at lokaler som tilbys vil
finnes på et nivå hvor man slipper trapper, både for lager og øvelokaler. Hvis ikke utestenger
vi eldre og funksjonshemmede fra å delta.

Hovedsatsingsområde 4: Arenaer
Veldig viktig at kommunen har fokus på dette, og tilpasser både nye og eksisterende bygg til
variert bruk, og herunder til bruk for lydsterk musikk (se link over). Håper kommunen
prioriterer at lokaler skal bygges ut ifra Norsk standard NS 8175 og NS 8178, for å få egnede
lokaler i forhold til kulturformidling.
Utfordringen er at gymsaler, flerbrukshaller etc ofte er lokaler kultur og idrett konkurrerer om
å få bruke, og erfaringsmessig er det ofte idretten som får fortrinnsrett til disse lokalene. Vil
derfor foreslå at kommunen for eksempel setter at 25 % av utleietiden gis prioritet til
kulturformål.
For å oppnå gode resultater som følge av kulturplanen er det nødvendig at denne kan speiles i
kommunens budsjetter.
Vi håper derfor at planen vil bidra til:






Legge til grunn Norsk standard NS 8175 og NS 8178 i forbindelse med nybygg og
rehabiliteringer av eksisterende bygningsmasse. Dette vil bidra sterkt til å gi egnede
lokaler til øving og framføring av akustisk musikk.
I hver bydel skal det igangsettes prosjekter for bygging av kulturbygg for musikk, dans,
teater (herunder korps og kor)
Utbygging av Brandengen Skole vil gi en egnet bydelsarena for lydsterk musikk, med
avsatt tid og lagerplass for kulturorganisasjoner (kor, korps etc.)
Kommunen skal gi sektorovergripende føringer for hvordan eksempelvis helse og
omsorg og undervisningsbygg skal legge til rette for kulturaktivitet, og gi lokale varige og
forutsigbare rammer for langsiktig drift.
Harmonien videreutvikles som konsertarena for byens amatørkor og korps, med en
prislapp som gjør det mulig å tilby konserter

