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Hei!
Innspill angående musikkens hus, reguleringsplan for Risør sentrum.
Sendt som PDF, og tekst under her.
Bekreft gjerne om mottatt, jeg fikk ikke til skjema angående innsending på nettside.
Mvh Eirik Dørsdal
Angående Musikkens hus
Her kommer et todelt innspill i forbindelse med ny sentrumsplan, og forslag om reguleringsendring av Musikkens hus.
1.

Avklaring av bruksområde Musikkens hus:
I sentrumsplan dokument står det at «Musikkens hus benyttes i dag i hovedsak av korpset til øving.» Dette er delvis riktig,
ettersom både skolekorpset og musikkorpset bruker bygget til å øve i.
Men det er også et flerbruksbygg.
Det brukes også aktivt av Swingklubben, Oldtimers, Musikkteateret og Ungdomsteateret. Swingklubben og Oldtimers er
også ukentlige brukere av bygget, men Musikkteateret og Ungdomsteateret bruker det opp mot forestillingene sine. Alle
disse forskjellige aktivitetene gjennomføres av lag og foreninger som er en viktig del av Risørs kulturtilbud, fritidstilbud,
og er med på å bygge opp -og ivareta Risørs identitet.

2.

Verne om et unikt kulturmiljø:
Risør har flere sterke foreninger som bruker Musikkens hus. Disse burde vi alle i Risør verne om på best mulig måte. Av
de jeg kjenner best til, trekker jeg her frem korpsene og Musikkteateret/Ungdomsteateret.
Teatrene er helt unike, med sin jevnt høye kvalitet, forutsigbarhet i forhold til produksjoner og lang lokal historie. Om vi
ser på andre byer langs kysten her, er det ikke på langt nær slik at alle byene har disse tilbudene.
Korpsene i Risør har en sentral plass på dager som 17. mai, 1. mai, julegateåpning og andre merkedager for byen. F.eks
ved fjorårets Seil-VM var korpsene med på å lage festparade gjennom byen ved åpningsseremonien.
Begge korpsene har bra medlemsantall og god rekruttering. I samarbeid med kulturskolen utgjør skolekorpset et unikt
fritidstilbud for barn og ungdom. Korpset starter instrumentundervisning fra 4. klasse og de er med i hovedkorpset fra 6.
klasse.
Det er flere byer og småsteder som legger ned korpsene for tiden, men Risør har to solide korps, som vi må være stolte av,
og verne om.

Mvh Eirik Dørsdal

