Referat fra tel-møte Asbjørg / Roger og Rom for Kultur /Anne Mette 25.3.14

Spillemiddelsøknad sendes nå, vil omfatte kjøkken, restauranten, foaje, garderober, sal/scene,
mulig lager
Iht til tidligere møter vil løsningene bli noe endret; dagens planer påvirker:
- Publikumstoalett; vil ha to toalett på dagens gutte -og jentegarderober, samt to større
toalett/HC i «lærergarderobene».
- Artistgarderober blir ikke i sceneetasjen, men løsning mot kjeller for dusj, toalett,
garderobe
- Foaje: hengegarderobe til ytterklær blir mulig på flyttbare stativ (på hjul?) etter behov
- Restauranten; oppgradering av gulv og vindu. Har endel varmetap, må vurdere om
skifting av vindu er tilstrekkelig, eller om man ønsker å bygge igjen noen av vinduene
også for å skape mer veggplass i rommet.
- Kjøkken, gulv, vindu, samt renovering innredning.
- Sal/ scene: må ha en prosess på egnet scenerigg og avstemme behov for utstyr og
behov for akustikkmåling
- Lager; man må tenke inn løsninger for lager; sto ler/bord, teknisk utstyr; bygge et
lager i mellomgangen? Under scene og eventuelt det gamle vaktmesterkontoret – se
sammenheng.
Det ble gjort en tilstandsvurdering for et par år siden, den letes frem. Se etter beregninger for
belastning takkonstruksjoner osv. dette med tanke på scenerigg og belastning.
Kulturrådet juni, noe av scenerigg tas med i spm-søknaden
Musikkutstyrsordninga september.
Begge søknader bør andelslaget og/eller Kalottspel stå som søker.
Det vil i vår være behov for befaring sammen med fagkompetanse iht ide og sparring vedr
scenebehov, rigg, teknisk.
Det må vurderes hvorvidt man forespør Hålogaland Teater i forbindelse med seminar om
scene, sikkerhet og teknisk utstyr på stedet den 21. april, ELLER om man ønsker kompetanse
inn fra musikksida, siden dette i hovedsak er en musikkscene.. viktig at det er kompetanse på
sikkerhet og scenerigg som imøtekommes først iht dette. Terje F gjør noen undersøkelser før
dette avklares over påske.

