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Hei
Viser til Reguleringsplan og foreslått reguleringsendring fra offentlig bygg til kombinert
bolig/tjenesteyting for Kirkegata 1, "Musikkens Hus".
"Musikkens hus" har vært drifta av de 2 korpsene i byen i mange år. Jeg har vært
medlem i Risør Musikkorps siden 1995 og vet at korpsene har hatt tilholdssted og driftet
huset i mange år før det.
Jeg uttaler meg som medlem i styret i Risør Musikkorps og spillende korpsmedlem.
Risør har 2 særdeles oppegående korps med lange tradisjoner og god rekruttering. Dette
er noe mange kommuner sliter med i våre dager. Vi mener vi er viktige innen byens
kulturliv. Vi er aktive og arrangerer flere konserter i løpet av året i tillegg til de
spilleppdragene vi er best kjent som: 17.mai, 1.mai, nissetog før jul, for å nemne noen.
Det er Risør Musikkorps og Risør Skolemusikkorps som drifter "Musikkens Hus" sammen.
Vi har hver våre øvingsdager i uka. I tillegg leier vi huset ut til Swingklubben som har
fast en kveld i uka, samt helger i året hvor de arrangerer kurs osv. En gruppe musikanter
som kaller seg "Oldtimers" benytter huset jevnlig og Musikkteateret og Ungdomsteateret
benytter huset til øvinger, audition osv. huset benyttes også av korpsene til
gruppeøvinger og helgeseminar. Som dere forstår, er "Musikkens Hus" et bygg med høy
aktivitet gjennom hele uka.
"Musikkens Hus" fungerer også som oppbevaringssted for begge korpsene. Her lagres
uniformer, musikkinstrumenter, noter og annet materiell som hører korpsdrift til.
"Musikkens hus" har også en perfekt beliggenhet i forhold til nærhet til byen og
Risørhuset. Det er veldig greit ha base i "Musikken Hus" når vi skal marsjere og når vi
arrangerer konserter i Risørhuset.
Det ville fått store konsekvenser for begge korpsene dersom vi ikke kunne beholde
"Musikkens Hus". Vi håper at vi kan fortsette å ha dette som tilholdssted fremover med
bakgrunn i det som er nevnt her.
Vennlig hilsen
Signe I. Lundberg, Risør Musikkorps

