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STATUS på indsatsområder:
Foreningen og Roskilde Kommune har aftalt følgende indsatsområder i
aftaleperioden:
1. ’Flere aktiviteter i og omkring studiet’: Skabe et miljø hvor musikere og
frivillige med interesse i musik produktion kan få gensidig glæde af
hinanden, herunder at skabe rum til musikere i den elektroniske genre.
Dette gøres via
• Samarbejde med hal 1, makerspace
• Kurser i pro tools til alle interesserede
• Specielt tilbud til alle medlemsbands om indspilning med tilskud
via Råstof
STATUS:
Vi har igennem 2015 og 2016 forsøgt at opstarte og afvikle flere aktiviteter i og
omkring studiet – blandt andet via en lille frivillige gruppe samt tilbud om ekstra
billige studie indspilninger for vores medlemmer – dette har desværre ikke
været den store succes. Vi har arbejdet tæt sammen med makerspace
igennem hele perioden, ikke kun ifbm. Studiet men genneralt i forhold til
kursuser, workshops og andet – makerspacet har dog også været udfordret
ifbm. Deres flytning og deraf manglende medlemmer – så derfor har alt
omkring hal 1 været udfordret.

Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14
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2. Udvikling af øvelokalerne på Musicon.
• sammen med kommunen medvirke til at finde løsning på
erstatningslokaler til de aktiviteter foreninger har på
Gartnergården, såfremt der træffes beslutning om at denne
bygning skal fjernes i forbindelse med Kildegårdsprojektet.
• sammen med kommunen finde løsning på lyddæmpende
foranstaltninger på Paramount mv., sådan at koncertstedet
kan bevares.
• arbejde på at flytte brugerne af øvelokalerne på Paramount til
Musicon, sådan at alle øvelokaler samles på dette sted.
• styrke samarbejdet med Roskilde festival højskolen,
Rockmuseet og Musicon sekretariatet
• en fælles indsats samme med hal 1 maker space, omkring
faciliteter for brugere
STATUS:
Vi har i 2016 sammen med kommunen indkøbt erstatningslokaler for
gartnergården, disse er nu placeret på Musicon og i brug.
På paramount har man igennem hele 2016 arbejdet på og fået igansat
forskellige løsninger som nu alle har gjort at vi ikke længere giver
støjproblemer for naboer – blandt andet er alle øvelokale i kælderen flyttet
til Musicon og kælderen er omdannet til midlertidigt lager for grejbank til vi
finder en permanent løsning til denne.
Vi har i vores daglige gang et stærkt samarbejde med både Musicon og
højskolen – sidst nævnte er ikke færdig bygget – så derfor er dette
samarbejde ikke for alvor skud i gang.
Igennem 2016 er hal 1 makerspace lukket langsomt ned og de er netop
flyttet over i en ny hal – derfor har samarbejdet i 2016 været på et
minimum da deres fokus har været på deres egne medlemmer og flytning
til hal 7.

3. Samarbejde med kulturafdelingen om at øge kendskab til mulighederne i
grejbank internt i kommune.
STATUS:
I forbindelse med vores fælles musikby strategi bliver der arbejdet på
netop dette og hvordan vi mest optimalt støtter op med grejbanken til alle

kommunale institutioner – denne er i slut 2016 ikke færdig – så denne
arbejdes der videre med i 2017
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