
Konkurrent til
Aktivitetshuset
"Bastian"s gamle snedkeri som nyt øve- og samlingssted for musikere

et efter deres mening dårligt
fungerende Aktivitetshus.

I forbindelse med forenin-
gens fødsel, sagde formanden
Klaus Mikkelsen, at man ikke
vine vente pa, at kommunen
tog sig sammen til at indrette
Aktivitetshuset til musiksted.
Desuden havde han pa for-
nemmelsen, at en fasttømret
klike i huset allerede ”sad« pa
kommende øvelokaler.

Den nye forenings alterna-
tive øvehus skulle i

modsætning til A-huset drives af
bruger/medlemmerne og pa
medlemmernes egne pro mis-
ser med mindst mulig kom-
munal indblanding.

Og uanset kommunal
støtte, så ville de sørge for at fa sig
et hus - hvilket de altså nu har

Enormt gå-på-mod
Foreningens medlemmer er

stadig indstillet pa at klare sig

selv, og de er stadig sikre pa,
at det nok skal komme op at
sta. Renoveringen er allerede
gået i gang, og sely om huset
så noget håbløst og umuligt
ud til at starte med, ser den
nye forening lyst på fremti-
den.

Men der venter endnu me-
get arbejde forude. I den ca.
600 kvm. store stueetage er
det meningen, at der skal ind-
rettes ni øvelokaler af forskel-
lig størrelse plus et fælles
opholdsområde. Ovenpå er der
et godt 400 kvm. stort loft,
hvor det er tanken at indrette
en scene samt kontor- og ca-
fe-faciliteter.

- Cafe og scene ligger ude i
fremtiden. Lige nu g lder det
om at fa nogle øvelokaler, si-
ger Klaus Mikkelsen.

- Men vi lider af mangel pa
materialer - i fredags gik vi
sammen om at finde alle yore
gamle malerrester, blande
dem sammen, og så male kon-
toret. Selvom vi nu har 250-
300 medlemmer, så er der ik-
ke penge til at gå ud i byen og
købe maling og lignende.

Foreningen håber, at man
kan redde sig nogle gratis eller
billige genbrugsmaterialer fra
nedrivninger her i området.

- Vi vil gerne have et godt
miljø hernede, men det skal
ikke være et miljø til en mil-
lion. Og så skal det være med-
lemmerne selv, som skal lave
det meste af arbejdet - ellers
ender det bare med uansvar-
lighed ligesom i Aktivitetshu-
set, hvor folk behandler in-
ventaret elendigt.

Foreningen, som opstod pa

grund af manglende
tålmodighed med politikernes arbejde
for ordentlige øvelokaler, ser
ikke ligefrem med milde øjne
pa den planlagte og politisk
vedtagne ombygning af Akti-
vitetshuset.

- Det virker vanvittigt, at
man i to år vil give huset
750.000 kr. til lydisolering,
ombygning af en festsal og
kun tre øvelokaler - det loser
ingen problemer, siger Klaus
Mikkelsen.

- Det er jo kun en
lappeløsning. Man burde i stedet satse
pa noget store. Vi skal ikke
sige, vi er bedre, men hvis
kommunen vil have mest mu-
ligt for mindst mulig penge, så
er A-Huset i hvert fald det for-
kerte sted at bruge pengene.

”Musik i lange baner " ha-
ber selv pa et vist kommunalt
tilskud og foreningen har da
også mødt megen velvilje fra
kommunen indtil nu. Men de
vil selvfølgelig også gerne ha-
ve en kontant veiviije fora Jen-
ne side.
Hvornår det nye musikhus
kommer op at stå bestemmer
pengene (eller kommunen om
man vil), men penge bestem-
mer ikke om det kommer op at
stå - det gør det under alle
omstændigheder, ifølge de entu-
siastiske medlemmer.

Penge til ombygning og re-
novering skal bevilges i hvert
enkelt tilfmlde af kulturudval-
get, mens tilskud til aktivite-
ter og husleje kan opnås efter
gældende lov om folkeoplys-
ning. Kommunen har endnu
ikke modtaget ansøgning fra
foreningen. (lcj)

Hvad Horsens kom-
mune endnu ikke har
kunnet stable pa bene-
ne trods tilløb i mange
fir, har den nye musik-
forening »Musik i lange
baner" klaret pa under
to og en halv maned - at
få et hus med øve- og
samlingslokaler for by-
ens mange musikere.

Foreningen hare lejet sig ind
i et godt 1000 kvm. stort,

forhenværende snedkeri pa den
gamle telefonfabrik ”Basti-
an«, som medlemmerne nu er
ved at stte i stand for egne
midler og arbejdskraft.

"Musik i lange baner« holdt
stiftende generalforsamling
den 29. september og siden er
det gaet meget strkt. Fra
starten var det meningen, at
man vine finde et hus, som
kunne indrettes med

øvelokaler og scene - et alternativ til
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