EKSEMPLER PÅ GODE KULTURSKOLEBYGG, NYBYGG OG RENOVASJON, pr. 8. oktober – 21.
Kulturskole
Vestby

Hadsel
Sortland

Nettadresse
https://www.vestby.kommune.no/kulturs
kole.521241.no.html

https://www.hadsel.kommune.no/kulturs
kole.343609.no.html
https://www.kulturfabrikkensortland.no/a
ktiviteter/sortland-kulturskole/

Stavanger

https://www.stavangerkulturskole.no/

Sunnfjord

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/k
ultur-idrett-og-friluftsliv/kulturskulen/

Rom/funksjoner
Kulturkvartalet skal bli et estetisk og
arkitektonisk signalbygg. Bygget vil
inneholde bibliotek, kulturskole, storsal,
fleksisal, kafé, kontorer. Etter planen skal
Kulturkvartalet stå ferdig 31. mars 2023.
Prosjektet følger en såkalt
samspillsentreprise hvor entreprenør og
byggekomiteen samarbeider tett om å finne
de beste løsningene. Entreprenør for
prosjektet er AF Gruppen med L2 Arkitekter.
Kulturskolen får administrasjonslokaler,
undervisningsrom for musikk, kunst, film og
dans.

Helheten er det som kan være av særlig
interesse for andre. På Sortland er
kulturskolen lokalisert i byens kulturhus.
Kulturskolen er organisert i et KF sammen
med bl.a. kulturadministrasjon, bibliotek,
ungdomsklubb, kino og kafé. I tillegg er vi
lokalisert sammen med voksenopplæring,
skoleadmin, PP, frivilligsentral og museum.
Undervisningsstudioene disponeres i
hovedsak av kulturskolen, mens andre rom
og saler inngår i et sambruk. Felles
møteplasser og sambruk er med på å gi
synergier vi ikke hadde da vi var lokalisert for
oss selv.
Bygg som stod ferdig i 2012. Inneholder bl.a.
3 blackboxer, flere rom til visuelle kunstfag,
flere ensemblerom, rom til foto, studio,
arbeidsrom for lærere, store lagerlokaler.
Undervisningsrom i ulike størrelser. I tillegg
har vi tre dansesaler i nabobygg.
Se også byggskisse nederst i dokumentet.
Vi innvigde ny kulturskule i 2020 og har fersk
erfaring med å vere delaktig i byggeprosjekt.
Musikkromma har vore satsa mykje på og
Norsk Standard nr 8178 (Akustiske kriterier
for rom og lokaler til musikkutøvelse) har
vore retningsgjevande frå dag ein. Skulen er

Gloppen

Molde

Stjørdal

https://gloppen.kommune.no/tenester/lo
s/gloppen-kulturskule.6188.aspx

https://www.moldekulturskole.no/

https://www.stjordalkulturskole.no/

bygd i tilknyting til kulturhuset Førdehuset
der bibliotek, idrettshall, svømmehall,
kulturavdeling, Førdefestival og Teater
Vestland held til. Lokalet vi nyttar til visuelle
kunstfag er del av Førdehuset og har gode
lagerfasilitetar og våtrom. Vi har to
ensemblerom som vert nytta til
elevkonsertar og kammerkonsertar med
gode akustiske høve.
Trivselshagen er eit kulturbygg der
kulturskulen er ein del av ein større heilhet.
Bibliotek, kino, Firda VGS (med MDD). Skule,
kultursal, dansesalar, dramarom etc er
stasjonært i same bygg. Idrettsdelen i eige
bygg like over elva med basseng, klatrevegg
og 4 fulle handballbaner
Kulturskulen har 8 undervisningsrom som
lærar også nyttar som kontor. I tillegg har vi
to kontor, eit lager, eit lite bibliotek, eit lite
musikkbibliotek, eit medium
samspelrom/huskonsertlokale og eit
personalrom med lite kjøkken. Øvingsromma
er ganske bra lydisolerte (ikkje aller beste
nivå) med doble dører. Vi nyttar kultursal,
dansesalar, møterom i sambruk med
fylkeskommunen (VGS)
Nybygg for :
• undervisningsrom musikk (rom fra
11 - 90m2)
• undervisningsrom dans (dansesal)
• undervisningsrom teater (blackbox)
• formidlingssal / backstage / lager
• instrumentlager med
befuktningsanlegg
Renovert/restaurert verneverdig bygning
(1860) for:
• undervisningsrom kunst (+ lager,
ventilasjon gasser, keramikkrom)
• kontorer
• møterom
I Kimen kulturhus har vi meget gode rom for
dans, samt et ganske bra verksted for
visuelle kunstfag. Musikklærerne har
undervisningsrom i forskjellige størrelser
samt et samspillsrom med plass til 10 - 12
elever. Vi har spesialrom for tangenter og
slagverk. Drama og teaterundervisning
foregår i et annet lokale.

Vestvågøy

http://www.vestvagoy-kulturskole.no/

Vår kulturskole er samlokalisert med
biblioteket, kino og ungdomsklubben i
Meieriet kultursenter.
Bygget ble renovert samt utvidet med ny
konsertsal og kino våren 2017.
Kulturskolen har 8 musikkrom inkludert 3
bandrom, dansesal samt tilgang til
konsertsalen med 330 sitteplasser og mindre
konsert sal (fryseriet) med 100 sitteplasser.
Du finner 3d- bilde av noen av lokalene her:
https://www.meierietkultursenter.no/utleie/
og bandrom:
https://www.meierietkultursenter.no/bandoving/

Bodø
Vågan

Arendal

Kristiansand

https://bodo.kommune.no/kulturskolen/
https://vagan.kommune.no/barnehageskole-og-familie/skole/skoler-ivagan/vagan-kulturskole/
https://www.arendal.kommune.no/kultur
kammeret/kulturskolen/

https://www.knuden.no/

Det øvrige kulturliv kan benytte tjenesten
"bookup", og pr. i dag gratis benytte de store
øvingsalene (lydsterk 220m2 og lydsvak
125m2 etter kl. 1900 ukedager og helger,
samt teatersal, visningssaler og ulike
kunst/band/lydstudio/øvingsrom.
Knuden får de neste årene på plass deler av
virksomheten i tre nye bygg i de ulike
bydelene i Kristiansand.
På Silokaia i Kristiansand bygges ny
kulturskole med Sørlandets kunstmuseum og
Kilden Teater og Konserthus som nærmeste
naboer. Bygget er spesialtilpasset
kulturskole- og produksjonsvirksomheten vår
og plasseringen gir unike
samarbeidsmuligheter.
På Tangvall (Søgne) flytter kulturskolen inn i
det nye skolesenteret som bygges og her
står sambruk i fokus. Kulturskolen får egen
musikkavdeling og kontorer, men resten av
undervisningen foregår i sambrukslokaler.
På Fagermoen (Songdalen) flyttes deler av
kulturskolens virksomhet inn i nybygget
Sygna Kultursenter. Her vil også sambruk
være aktuelt.
Vi har selvsagt mer informasjon om
rom/funksjoner: eksempelvis rommer
kulturskolen på Silokaia storsal, white- og
blackboxer tilpasset teater og dans,
systue, teknologilab, flere samspillrom,
kunstverksteder, lydstudio og mye mer.

Flekkefjord

https://flekkefjordkultursenter.no/kulturs
kole/

Lindesnes

https://www.lindesneskulturskole.no/

Kristiansund www.kristiansundkulturskole.no
Veien til Kulturhuset

Sandnes
(og tidligere
Forsand)

Bamble

https://www.sandneskulturskole.no/

https://www.bamble.kommune.no/kultur
/kulturskolen/

Marnar aula, Øyslebø: Sambruk/fellesbruk
av musikkrom og aula for ungdomsskole og
kulturskole. Bygget består av bibliotek,
ungdomsskole med musikkrom,
ungdomsklubb, idrettshall og aula med amfi.
Buen kulturhus med klubbscene, storsal,
bibliotek og øvingsrom for kulturskolen.
Her i Kristiansund er vi i full gang med
planlegging og tegning av nytt kulturhus.
Navnet blir Normoria (gammelt navn på for
Nordmøre). Tankegangen her er ganske unik
i forhold til sambruk – da både kulturskole,
bibliotek, museum og Operaen skal inn i det
nye huset.
Forsand: en kompakt og nokså komplett
bydelskulturskole med spesialrom for
musikk, kunstfag, studio mm. Forestillingssal
kombinert med dansesal. Denne har fått
navnet Forsand kulturscene og skal også
fungere som bydelens forestillingsarena
både for lokale og profesjonelle aktører.
Sandnes: spesialrommene for dans, drama,
kunstfag, førskoletilbudet samt atelieret i
4.etasje som også er forestillingssal pluss
den flotte Vågensalen som er en fullt utstyrt
sal for de fleste forestillinger. I tillegg er
studioene på huset interessante. Det samme
gjelder sambruken med Vågen videregående
skole - en sambruk som gjør at vi får adgang
til langt flere rom enn vi ville hatt alene.
I Bamble har kulturskolen fått gode lokaler
som skal være i sambruk med en nybygd
ungdomsskole. Sammen med musikklærerne
i ungdomsskolen har vi kartlagt behovet, for
det meste begrunnet i fagfornyelsen og
behov fra kulturskolen, lagt oss på NS8178
om akustikk i rom for musikkutøvelse for å få
gode rom. Det har endt opp med 3
øvingsrom, 1 lyd/filmstudio, 1 musikkrom, 1
kultursal med amfi og elektronisk
klanganlegg samt en blackbox / dansesal. Vi
har hentet inn ca 2,5 mill i tilskudd for å
ivareta akustikk. Samt tilskudd på ca 1,5 mill
til instrumenter, PA og filmutstyr.
Det kan være interessant å få informasjon
om argumentasjonen vi brukte for for å få
dette til, se løsningen og se på noen smarte
grep fra arkitekt som gjorde det hele
realiserbart innenfor akseptable økonmiske
rammer.

Kvinnherad

https://www.kulturskulen.kvinnherad.no/

Etne

https://www.etne.kommune.no/kulturog-fritid/kulturskulen/
https://www.bomlo.kommune.no/teneste
r/barnehage-og-skule/skule/skulane-ibomlo/bomlo-kulturskule/

Bømlo

Bamble kulturskole er organisert sammen
med fritidsklubbene i Ung Kultur Bamble, og
tanken er at alle fasciliterer kan leies/lånes
ut til interesserte (ungdommer) når ikke det
brukes av skole og kulturskole.
Nybygg ca. 2014.
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2
015/april/kvinnherad-aretskulturskolekommune-2015

Kulturhuset er nå 16-17 år gammelt.
Kulturskulen ble tegnet inn med små
undervisningsrom og en liten sal til
orkesterøvinger, huskonserter m.m.
I tillegg var det ledige arealer som vi hadde
opsjon(trur eg det heter) på. Der ble det
bygget dansesal og blackbox på dugnad av
foresatte. Vi har en grei løsning, men det
hadde vært en klar fordel om dette var
prosjektert på i utgangspunktet. Har vært
noen utfordringer med bla ventilasjonen, og
dansesalen kunne vært større.
Huset ble tegnet med to kinosaler noe som
er et «must». Det er aldri konflikter mellom
konserter/forestillinger da den minste
kinosalen blir brukt til kino og den store
salen da er ledig til oss og andre.

Sarpsborg
Trondheim
Alstahaug/
Leirfjord
Tolga

Horten

Røros

https://www.sarpsborg.com/kultur-ogfritid/kulturskole/
https://www.trondheim.kommune.no/kul
turskolen/
https://www.alstahaug.kommune.no/kult
urskolen-for-alle.197265.no.html
https://www.tolga.kommune.no/tjenester
/skole-og-barnehage/skole/tolgakulturskole/
https://www.horten.kommune.no/komm
unalomrader/kultur-ogsamfunnsutvikling/kultur/kulturskolen/
https://roros.kommune.no/barn-ungeutdanning/kulturskolen/

Røros kulturskole flyttet inn i ombygd og
tilrettelagt bygg for kulturskole i 2013. Her
er:
- 7 undervisningsrom for musikk med
gode lydskillekrav og 3 ulike
etterklangstider, alt etter hvilket fag
som er tenkt inn.
- Billedkunstavdeling med eget
keramikkrom/våtrom og ovn, 60 +
30 m2 – brukes også av grunnskolen.

-

Alvdal

Hyllestad/
Fjaler

Øygarden

https://www.alvdal.kommune.no/tjeneste
r/skole-og-barnehage/skole/alvdalkulturskole/
https://www.hyllestad.kommune.no/tene
ster/skule-og-opplaring/

https://www.oygarden.kommune.no/tjen
ester/kultur-idrett-og-fritid/kulturskule/

Danse-/teatersal (ny fra høsten
2020), 120 m2 – med speil/barrer,
lys- og lydrigg for enkle
intimforestillinger. Brukes også til
mindre DKS-forestillinger.

Hyllestad og Fjaler kulturskule: Alle
romma vi nyttar no er nye i 2019 og
2021. Vi har også godt system for
sambruk av romma med grunnskule.
Dansesal med speilvegg knytt til
idrettshall, musikkrom for akustisk
musikk, rom for bandinstrument, enkelt
kontrollrom for opptak og lydredigering.
Musikkavdelinga har eige lager. Rom for
visuell kunst med tilknytta lager.
Fleirbrukshall med motorisert amfi og
fastmontert lyd/lys for framsyning.
Vi får et Kunstrom tilrettelagt for
kunstundervisning, med plass til 9 elever i
gruppen.
Vi får et storrom, med dansegulv og speil
m.m. Rommet kan også brukes til
musikkundervisning, drama m.m. Dette
rommet er lydisolert.
Vi får 3 musikk/øvingsrom til musikk
undervisning. Disse rommene er lydisolert.

Aktuelle nettressurser:
https://www.kulturrom.no/
https://www.musikklokaler.no/
https://www.musikklokaler.no/nasjonal-standard-for-musikklokaler/nmrs-normer
http://www.kulturhusplan.net/
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61 (Opplæringslova)
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/2/2-1/#a49988

https://www.cowi.no ( TDJN@COWI.COM bst@cowi.com )
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Byggskisse over Stavanger kulturskole:

