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Innspill til kulturutredningen, Rom for spilleglede.
Mer enn en halv million mennesker møtes ukentlig til øvinger i gymsaler, i klasserom,
på samfunnshuset og i andre tilfeldige rom for å øve.
Mange sliter med å bære instrumenter og noter opp fra lagerrommet i kjelleren eller på loftet,
eller fra et helt annet bygg. Sånn var det også for 45 år siden da jeg startet som aspirant i et
skolekorps.Dårlig akustikk, - enten altfor mye lyd slik at man ødelegger hørselen, eller så tørt at
tonene bare blir borte.
Innen idrett skjønner alle at du ikke kan spille fotball på en håndballbane. Du kan heller ikke
spille tennis på en fotballbane! Det er jo en selvfølge. Det er ikke slik at alle kommuner har alle
slags spesialbaner/ spesialhaller, men det finnes alltid flere idrettsanlegg i en kommune. Slik er
det ikke med musikk, her er det skolen eller gymsalen. Gymsaler er for idrett, og ikke for
musikk!
Innen idrett kan man søke spillemidler/ statlige midler for ca 1/ 4 av utgiftene, nettopp for å få
denne tilpasningen.
Hvorfor har man ikke samme statlige ordning for finansiering av rom for spilleglede?
Kampanjen ”Rom for spillelgede”:
 Kampanjen utfordrer alle politiske partier til å jobbe for at kulturlivet får samme modell
for finansisering av øverom som idretten har til sine bygg og anlegg.
 Oppropet ”rom for spilleglede” har som målsetting at alle kommuner innen 5 år skal ha
bygget og oppgradert egnede øverom for det lokale musikk- og kulturlivet til en nasjonal
standard.
 Rom for spilleglede har også som mål at alle kommuner innen 5 år skal ha kartlagt
kvaliteten og behovet for kulturlokaler i sin kommune og vedtatt en strategi for
kulturarenaene som er forankret i kommuneplanen.
 Gode spillerom gir økt spilleglede, høyere kvalitet og et mer blomstrende kulturliv!
 Vi vet at økt spilleglede og kulturdeltagelse gir bedre trivsel og folkehelse.
Det er god økonomi og flott lokaldemokrati det!!!
Med hilsen
Hilda Sørum
kultursjef/rektor i Sauherad kommune
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