
Om orkestret Too Loud« egentlig spiller for højt, kan man selv Mickey Edelmann (ja, son af den Edelmann) & The Outlaws
afgøre, hvis man gar ned pa Radhustorvet i morgen, hvor den giver en smagsprøve pa deres kunnen pa Radhustorvet i mor-
nye musikforening "Musik i lange baner" præsenterer sig selv. 	 gen.

Musikere går sammen
i jagten pa øvelokaler
»Musik i lange baner" er navnet på nydannet musikforening i Horsens

Musikforeningen »Mu-
sik i lange baner« så da-
gens lys for bare 14 dage
siden. I morgen er man
klar med det første arran-
gement - fire timers musik
samt en oplysnings- og

hvervekampagne på
Råd-hustorvet.

Lang tids utilfredshed og
frustration over manglen på
øvelokaler i Horsens er en af
årsagerne til at starte den nye
forening. Ingen har helt

nøj-agtige tal på hvor mange

bands, der er i Horsens, men
et lost gt lyder på 30-40
stykker. Af dem må flere tage
til Arhus og Odder for at finde
egnede øvelokaler.

- Vi ved godt, at Aktivitets-
huset efter planen blandt an-
det skal indrettes med

fem-seks øvelokaler, men behovet
er meget store, siger Klaus
Mikkelsen, der er valgt til for-
mand i den nye forening.

Klaus Mikkelsen mener
desuden, at der er en lille hard
kerne omkring Creole Club og
A-huset, som ”sidder" på lo-
kalerne i forvejen og dermed
holder udenforstående væk.

I den nye forening skal
dørene åbnes for alle interesse-
rede uanset alder og musi-
kalsk interesse.

Hus for alle
Foreningen er i sine godt 14

dages levetid vokset fra en lille
tæt flok til en stor skare på 75
medlemmer, hvor langt
stør-steparten er aktive musikere.
I de 14 dage har man brugt
megen tid på finde nogle egne-
de huse, som kan bruges til
formålet, men foreløbig star
foreningen uden egentlige lo-
kaler.

- Vi har haft kontakt til
kommunen, som har vret
meget positive. Og om de kan
skaffe os et hus, eller vi selv
skal, det ved jeg ikke. Men
uanset om vi kan opnå tilskud
eller ej, så bliver planerne fort
ud i livet, siger Klaus Mikkel-
sen.

Foruden at skaffe
øveloka-ler, så vil "Musik i lange
baner" også arrangere koncer-
ter, undervise i musik og i det
hele taget skabe et samling-
sted, hvor folk kan komme
uden specielle forudstnin-
ger.

- Huset skal ikke kun være
for musikfreaks. Det er vores
intention at åbne stedet for
folk, som bare har lyst til at

komme og tage en pot billard,
snakke og høre musik. Og det
uanset om man er barn eller
voksen, siger Klaus Mikkel-
sen.

Hårdt, frivilligt
arbejde

De første 14 dage er også
brugt på at fordele arbejdsop-
gayer, stte sig mål og skaffe
opbakning om ideen. Mange
af medlemmerne har stillet
sig til rådighed uanset hvilket
stykke arbejde, der skal udfø
rer, og flere af dem er sågar
indstillet på at bruge al fritid
på foreningen et godt stykke
ud i fremtiden. I forste om-
gang sker alt arbejde på frivil-
lig basis, men hvis behovet er
tilstrkkeligt stort, så er tan-
ken om at anstte folk ikke
foreningen fjern.

- Det er meningen, at der
altid skal være nogen i huset. I
første omgang fordeler vi
vagterne imellem os, så folk ude-
fra kan komme, når de har
lyst, siger den nybagte for-
mand, der ikke selv spiller
musik, men er

meget musikinteresseret.

PA Rådhustorvet
1 morgen

I morgen viser foreningen
første gang sit ansigt offent-
ligt. Fra 10.00 til 14.00 vil
"Musik i lange befinde
sig på Rådhustorvet for at
fortælle om sig selv, hverve nye
medlemmer og give smagsprø
ver på nogle af medlemmernes
evner. To bands stiller med
sikkerhed op på Rådhustor-
vet: Mickey Edelmann & The
Outlaws og Too Loud - et tred-
je orkester er der endnu usik-
kerhed om.

Den 23. oktober holdes fore-
ningens første regulre kon-
cert, hvor de to nævnte bands
samt Showdown spiller. Det
fore& i Aktivitetshuset. (lcj)
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