Til Formannsskapet v Bystyresekretariatet

Innspill fra Lade skoles musikkorps til sak
PS 0207/15 «Lade skole - økonomiske avklaringer i byggeprosjektet»
I Formannskapsmøte 29. september 2015 er ovenstående sak tatt inn på sakskartet (lenke til saken).
Her foreslår rådmannen kostnadsreduserende tiltak som skal legges til grunn for videre planlegging av
byggeprosjektet, blant annet kutt av styrketreningsrom, lagerareal og at areal til aula nær halveres fra
450 m2 til 250 m2.
I saksframleggets punkt 3. Fakta hevder rådmannen at man kan redusere den tidligere vedtatte
størrelsen på aula (reduksjon 200 m2) uten at dette får for store konsekvenser for funksjonaliteten på
bygget. Skolekorpset sitt syn på framlegget er som følger:
1. Blåsemusikk kan være lydsterk musikk. Vi kan ikke akseptere at det tas lett på HMS-aspektet i
forhold til romstørrelse for våre utøvende barn, ungdommer og dirigenter/instruktører. En aula
på 250 m2 vil ligge klart utenfor norsk standards definerte egenskaper for øvingsrom til akustisk
lydsterk musikk (NS 8178), som for janitsjarkorps definerer et minstevolum på 1500 m3. Vi er
ikke kjent med at det planlegges for en takhøyde større enn 6 m.
Følgelig vil en aula i redusert størrelse trolig ikke kunne fungere som hensiktsmessig
øvingslokale for skolekorpset.
2. Den foreslåtte reduksjonen i størrelsen på aulaen vil medføre at rommet ikke vil være
hensiktsmessig for konsertformål. Det er rett og slett ikke plass til både utøvere og publikum.
Den relativt nybygde Ranheim skole har en aula/samlingsrom (~250 m2) som det lokale
skolekorpset disponerer til øvinger. Erfaring viser at det så vidt er plass til utøvere i dette
rommet, og at man må finne annen konsertarena for skolekorpsets konserter. Det er rett og
slett ikke plass til både utøvere og publikum.
Den eksisterende gymsalen på Lade skole fungerer nå som konsertlokale ved skolekonserter og
andre av skolekorpsets konserter i lokalmiljøet.
Det er svært uheldig at skolekorpset som en mulig konsekvens av rådmannens forslag ikke kan
spille konserter for skolens elever og må ut av bydelen for å finne konsertarena til regulære
konserter.

Det finnes alt for få hensiktsmessige konsertarenaer for korps tilgjengelig i kommunale bygg.
F.eks. er en av de få kulturarenaene som kan brukes av større ensembler, Rosenborg skoles aula,
i praksis fullpakket av arrangementer hver helg. Leie av konsertarena (de ytterst få som finnes)
fra private aktører til de fleste konserter vil bli en ekstra økonomisk belastning for skolekorpset.
Det samme argumentet gjelder for andre kulturaktører på Lade og Østbyen som kor (f.eks Kor’e
Lade, og kirkens barnekor), strykeorkester og andre ungdoms/voksenkorps (Strinda UK,
Strindheim Janitsjar, Bispehaugen UK).
Det er stor byggeaktivitet i bydelen, med mange nye leiligheter, bl.a. langs Lade Allé. Dette vil
medføre økt press og behov for større forsamlingshus/kulturhus med tilstrekkelig volum hvor
folk kan samles lokalt.
Skolekorpsets syn er at det nye skoleanlegget på Lade også skal fungere som et lokalt kulturhus
og skal som del av kommunens kulturelle infrastruktur bidra til å styrke lokalmiljøet og utformes
på en slik måte at det enkelt kan benyttes til virksomheter utover skolens kjernevirksomhet.

3. I Formannskapets tidligere beslutning er det lagt inn lagerplass til flere voksenkorps (Ila og
Nidarholm har vært nevnt). Skolekorpset ønsker disse velkommen, og det er allerede tatt
initiativ til felles prosjekter hvor skolekorpset drar fordeler av samboerskap med to av Norges
fremste korps. En inntreden av flere aktører med hovedbase på Lade vil styrke det lokale
kulturlivet.

Et premiss for å sette av lagerplass til disse ensemblene er jo at de kan nyttiggjøre seg aula som
øvingsrom. En så vidt redusert aula vil etter vårt skjønn ikke kunne fungere for nevnte
ensembler.

Ergo vil kulturlivet på Lade kunne svekkes, ikke styrkes, gjennom etablering av et nytt
skoleanlegg.
Vi håper vårt syn på rådmannens innstilling til kostnadskutt for videre planlegging av Lade skole blir tatt
hensyn til, og at opprinnelig foreslått størrelse på aula opprettholdes.

Med Vennlig hilsen
Irene Ruud
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