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MUSIK & TEATERSKOLA I FOLKETS HUS
ELLJUSSPÅR?

I MITT FÖRDJUPNINGSPROJEKT har jag valt att arbeta med
en utbildningsverksamhet eftersom jag tror att det inte bara
gynnar kommunen ekonomiskt utan främst de boende i trakten. Mitt förslag går ut på att starta en skola inom musik- och
teater som både ska locka nytt folk till Hamburgsund men
även erbjuda folk i trakten ett utbildningsalternativ. Skolan är
tänkt att även bli en motor som kan skapa arbetstillfällen, inte
bara inom pedagogiken men även inom bespisning, verksamhets- och fastighetsskötsel, administration, materialförsäljning,
kafé o dyl. Genom att erbjuda helårsutbildningar stannar studenterna kvar i Hamburgsund och hinner bli en del av samhället. En mycket positiv synergieffekt av detta vore om deltidsboenden kunde hyras ut till studenterna. Allt för att sträva
mot ett samhälle som skall blossa och blomma året runt.
Det finns redan en del skolor i Bohuslän: Grebbestads Folkhögskola, Billströmska Folkhögskolan på Tjörn och Ljungskile
Folkhögskola. Utöver folkhögskolorna finns även Högskolan
Väst/Campus Uddevalla och Gerlesborgsskolan samt flertalet
ABF-skolor. De flesta skolor har specialiserat sig på estetiska
områden såsom konst, grafik, keramik, trä osv.
Hamburgsund har en stark musik- och teatertradition som
har funnits där ett bra tag, varför en utbildning i dessa ämnen
känns högaktuell för orten. Skolans mål skall vara att erbjuda
studier i en unik naturmiljö där man tar vara på traktens resurser och den inneboende kunskap som redan finns. Skolans
verksamhet skall även erbjuda olika kulturevenemang och
förslagsvis har även eleverna själva möjlighet att jobba extra
som privata musiklärare. Musik- och teaterskolan kan bredda
horisonten och stärka Hamburgsunds identitet som en kuststad med starka kulturella traditioner.
Scen på Bönn är en av de plaster skolan kommer att verka
från. Genom att samarbeta med redan aktiva skådespelare
och musiker i området kan man bygga upp scenen och dess
karaktär för att stärka och ge den en plats på Sverigekartan.
Blå Hallen på Hamburgsundskolan en lokal som skulle fungera bra för utbildningsverksamhet då den har en rymd, som
fungerar för både teater och musik. Skjutväggar finns redan
vilket gör det enkelt att dela lokalen och samarbeta med
eleverna på Hamburgsundsskolan.
Folkets Hus är tänkt som huvudsäte för skolan. Den komplettering av lokaler som kommer att behövas måste också lösas. I dagsläget är en anpassning av Folkets Hus nödvändig för
skolverksamheten. Anpassningen görs så att dagens huvudsakliga funktion och ändamål inte sätts ur spel. Det är viktigt
att även fortsättningsvis låta dagens verksamheter fortskrida
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såsom möten, filmvisning och olika typer av festligheter. Jag föreslår
två enkla tillbyggnader, vardera på ca 50 kvm, på tomten bakom det
befintliga Folkets Hus. Huskropparna är vända mot serveringssalen och
ramar in uteplatsen så att ett gårdsrum bildas.
Med dessa mindre hus kan man ha två årskullar teaterstudenter (812 studenter) samtidigt och parallellt en större årskull med musikstudenter. Den enda större förändringen inne i Folkets Hus är tilltänkt vid
entrén/kapprummet. Kioskluckan byggs om och kaféhörnan får ge vika
åt fem ljudisolerade bås. Dessa bås kan dock vid behov lätt anpassas

för kioskförsäljning eller öppnas upp med skjutdörrar för att
skapa ett större bås. I övrigt fungerar byggnaden som den är.
Det finns redan en upphöjd scen och mycket av den tekniska
utrustningen finns redan. Viss modifiering av utrymmen behöver också göras. Det behövs förråd för instrumentförvaring och
förrådet intill scenen kan användas som förvaring. Golvytan är även
den disponibel för övning och träning. Serveringsrummet har skjutdörrar för avskärmning. Rummet intill köket kan användas för mindre
grupper och Spegelsalen fungerar som den är.
Genom att starta upp en utbildning i Folkets Hus kommer aktiviteten
i området att öka markant. Det genererar en tillströmning av folk i stort
sett året runt. Boendefrågan för de studenter som inte är bofasta behöver också lösas i någon form. Genom att ex hyra ut en sommarstuga
eller källarvåning till studenter kommer områden med lågt befolkningsantal att livas upp. Att utnyttja ex vandrarhem i Heestrand eller på
Hamburgö, kan vara en möjlighet under lågsäsong.
Sträckan från Folkets Hus och bort till Scen på Bönn kommer även
den att förändras. Ett elljusspår installeras och en slinga byggs upp ihop
med den befintliga slingan.
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HAMBURGSUND SKOLAN PRESENTERAR
MUSIK & TEATER

I Hamburgsund är det nära till allt hela tiden och det är aldrig
långt borta till havet och naturen som alltid är närvarande.
Det är alltid något som händer i Hamburgsund på fritiden,
vare sig du är ute efter sportiga och fysiska aktiviteter eller något mer
stillasittande. Kaféet nere vid ICA som drivs i skolans regi håller även
i de omåttligt roliga och populära spel- och quizkvällarna.
Du blir ett med Hamburgsund och lär dig snabbt att hitta runt i samhället. Scen på Bönn som är ett gammalt stenbrott, är numera en
utomhusscen som skolan använder både vid undervisning och
uppträdanden.
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Välkomna önskar Musik & Teater i Hamburgsund.

Hos oss vistas du i en unik miljö där musik
och teatertraditionen är djupt rotad.
Många av lärarna bor i trakten men vi tar
hela tiden in gästföreläsare.

Scen på Bönn är ett gammalt stenbrott vi,
så ofta vädret tillåter, använder för
att öva på. Platsen består av olika nivåer
där endast fantasin sätter gränser.

