NYTT KULTURHUS TRENGER NYTT FLYGEL!
Bygging av nytt kulturhus i Åsane pågår for fullt. Planen er at dette skal stå ferdig høsten 2020.
Kulturhuset bygges sammen med den nye videregående skolen.
Det frivillige kulturlivet i Åsane har kjempet for dette sammenhengende i 15 år og vi er selvfølgelig
veldig fornøyd med at prosjektet nå realiseres. Amatørkulturlivet i Åsane har deltatt aktivt i
prosessene rundt detaljeringen av det endelige romprogrammet for kulturhuset. Vi kan bekrefte at
vi kommer til å få et veldig flott kulturhus med et fint romprogram. Huset rommer kultursaler,
dansesaler, ungdomsklubb, aktivitets- og øvingsrom, utstillingslokaler, kafeer og flotte vrimlearealer.
Den store kultursalen vil romme nærmere 500 sitteplasser i amfi med gode publikumsfasiliteter. En
stor scene og med veldig gode akustikkforhold i salen. En etterlengtet kulturarena som først og
fremst vil gi amatørkulturlivet nye og fantastiske arbeidsvilkår, men et sted hvor vi også kan invitere
inn profesjonelle utøvere med god samvittighet. Det nye kulturhuset kommer til å styrke identitet og
samhold og være en sentral drivkraft i en positiv utvikling i bydelen og være et åpent og
inkluderende samlingspunkt for både amatører og profesjonelle – den gode møteplassen for alle
generasjoner.
Innkjøp av øvrig teknisk utstyr, interiør osv er på plass i de kommunale budsjettene, men det er
foreløpig ikke satt av midler til innkjøp av flygel. Et flygel i det nye kulturhuset vil være viktig for å
kunne tilby gode konsertopplevelser for innbyggerne i Åsane bydel, både fra profesjonelle utøvere
som krever en viss kvalitet på instrumentene, og fra lokale utøvere. Et flygel vil også gi en
læringsarena for barn og ungdom som ønsker å utvikle sine musikkferdigheter innen denne
sjangeren.
Vi regner med at kommunen etter hvert vil ta sin del av kostnaden, men for å sikre at huset blir
utstyrt med et kvalitetsmessig godt instrument har Åsane Kulturråd tatt et initiativ for å forsøke å
samle inn midler til en startkapital. Kostnaden for et kvalitetsmessig flygel vil ligge på kr 1,2 mill. Vi
ser for oss at vi gjennom tilskudd og gaver fra private kan finansiere om lag 50% og at kommunen
står for den øvrige finansieringen. Så langt har vi skaffet til veie nærmere kr 400 000,- ved hjelp av
gaver fra næringsliv og andre. Vi henvender oss nå til medlemsorganisasjonene i Åsane Kulturråd
som vi også håper vil bidra med en skjerv slik at vi kan nå den nødvendige startkapitalen. Så langt har
følgende lag bidratt:
Åsane Historielag med kr 10 000
Bergen Nord Kammerkor med kr 5 000
Tertneskoret med kr 10 000
Vi håper nå at ditt lag vil bidra med et beløp. Alle beløp vil monne. Vi ønsker at dere kan bidra
gjennom aksjonen som er startet på Spleis.no og hvor dere kan sette inn penger via vipps eller
overføre til bank. Det unike innsamlingsnummer på Spleis.no er 579835. Man kan søke på dette
eller på navnet: Åsane Kulturråd. Det er selvfølgelig også mulig å overføre midler direkte til vår
bankkonto: 3624 23 37632. Merk beløpet «Flygelinnsamling».
Vårt ønske og mål, er at det nye flygelet skal stå på scenen under åpningsfesten av det nye
kulturhuset i helgen 25.-27. september 2020.
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