Musikskolens øvelokaler
HVOR:
på Hærvejsskolen, Vestergade 14, kælderen
og i NygadeHuset, 2.sal
HVEM:
Lokalerne er fortrinsvis rettet mod unge mellem 14 og 25 år og
bruges i øvrigt også i musikskolens undervisning.
Øvelokalet kan bruges gratis på egen hånd, hvis du i forvejen er
musikskoleelev. Er du ikke det kan du få lov at bruge lokalet
mod et mindre gebyr.
HVOR MEGET:
For ikke-musikskoleelever betales der 100 kr. i depositum for en
nøglebrik samt 180 kr. pr. kvartal pr. person i gruppen.
Der kan kun fås en øvetid pr. uge.
Det er altid muligt at framelde en øvetid på kontoret. Regulering
af betaling vil ske ud fra frameldelsesdatoen.
HVAD:
Begge steder står der guitar- og basforstærker, sanganlæg med 2
mikrofoner samt congas, trommesæt og keyboard.
Man skal selv medbringe trommestikker, elguitar og elbas samt
jack-jack ledning. Det er ikke muligt at have privat grej stående i
lokalet.
HVORDAN:
Kontakt musikskolens kontor for ledige tider og tilmeld dig
herefter på musikskolens hjemmeside under øvelokaler.
Du vil af kontaktpersonen få en instruktion i brug af lokalet og
på musikskolens kontor få en nøglebrik udleveret.

HUSORDEN:
• Din nøglebrik afslører i vores logbog, hvornår du er i
lokalet, og du bliver bedt om at erstatte ting, som er
ødelagt eller som mangler efter et ophold i lokalet.
Kontroller derfor ved ankomst, at alt er i orden, og giv
musikskolen besked hvis det ikke er.
• Lokalet afleveres altid i samme stand, som da du kom – og
helst lidt pænere.
• Der må ikke ryges eller drikkes alkohol i lokalerne, og i
Nygadehuset må mad og drikkevarer ikke medbringes.
• Nøglebrikken er udleveret personligt, og må ikke
overdrages eller udlånes til andre.
• Der må ikke medtages andre personer i lokalet, end de der
er tilmeldt øvetiden. Ønsker I gæstemusikere skal det
forinden aftales med musikskolen. Gæstemusikere hører til
undtagelsen og accepteres kun enkelte gange i perioden.
• Der kan kun øves mandag-fredag og lokalet er lukket i
skolernes ferier og fridage.
læs ovenstående regler grundigt!
overtrædelse medfører inddragelse af
nøglebrik og karantæne eller bortvisning.
Kontaktperson ved Musikskolen:
Edna Rasmussen tlf. 73767572

