Delfinansiering

Rapportering tiltak fra Kulturanleggsplanen i perioden 2016-2018
Status

Kommentarer

x

Arbeid
pågår

Forprosjekt igangsatt. Ulike løsninger for scene, foaje, inngangsparti og amfi er under
vurderinger.

Tiltak

Type
tiltak

Lille Scene - rehabilitering

Kulturanlegg

Sandvika teater - rehabilitering

Kulturanlegg

x

Utendørsscene Emma Hjort

Kulturanlegg

Videreutvikling av Byscenen

Kulturanlegg

x

Videreutvikling av scenen i
Bakgården

Kulturanlegg

x

Videreutvikling av Tanken

Kulturanlegg

x

Testing av akustikk
Utbedring av akustikkforhold i
øvingslokaler på skoler

Kultur i
nærmiljøet

Ikke
Ombygging av galleriområdet. Igangsettes når Lille Scene er ferdigstilt.
igangsatt
Arbeid
pågår

X

Forprosjekt er gjennomført og løsninger valgt. Bygging planlagt i 2019. Scenen vil
være et viktig bidrag til den pågående områdesatsningen på Emma Hjort.

Noen oppgraderinger gjennomført, blant annet stige opp til scenen, stoler og
Gjennom
utbedring av side- og bakteppe. Hensikten er å gjøre det enklere å produsere
ført
forestillinger på scenen og dermed øke aktiviteten på Byscenen og i Byparken.
Gjennom
Bakgården er i stadig utvikling. Scenen og tilhørende fasiliteter er noe oppgradert.
ført
Tanken er en motor i utviklingen av næringsklyngen musikk og kultur på Hamang.
Arbeid Tanken er nå organisatorisk flyttet fra Skole til Kultur. De regionale
pågår kompetansesentrene for henholdsvis dans og musikknæring er dermed nå organisert
under samme paraply. En mulighetsstudie for Tankens videre satsning er igangsatt.
Arbeid
pågår

Av praktiske hensyn oppsummeres testing og utbedring under ett. To saler på Grav
skole er ferdigstilt. Oppgradering av nye skoler er under planlegging. Ingen nye skoler
er testet.

Tiltak

Type
tiltak

Tiltak for tilpasning til funksjon som
nærmiljøets "kulturstasjoner" - etter
søknad

Kultur i
nærmiljøet

Skolen som
lokale kulturhus
Utvikle
kommunens
Utarbeidelse av
kravspesifikasjoner institusjoner og
boliger som
og rutiner,
kulturanlegg i bygg kulturarenaer i
med annet formål nærmiljøene
Bruk av
(midlertidige)
tomme kommunale lokaler

Status

Kommentarer

Arbeid
pågår

Flere prosjekter er gjennomført: Atelier mm på Borgen, Emma Hjort; Lydutstyr på
Gupu Gård; oppgraderinger Bærum kunsthall; Scene på Gamle Fornebu Kultursenter;
øvingsrom på Villa Walle.

Arbeid
pågår

Kulturanlegg

Kostyme-, rekvisitt- og kulisselager

Lager/
verksted

Verksted for scenografi og kostymer

Lager/
verksted

Egnede øvingsrom

Delfinansiering

Rapportering tiltak fra Kulturanleggsplanen i perioden 2016-2018. forts.

Kulturanlegg

For å bedre kulturanleggskapasiteten er det viktig å legge til rette for sambruk i nye
kommunale bygg. Kultursjefen har deltatt i dette arbeidet, blant annet i forbindelse
Ikke
igangsatt med saken om konsept for fremtidens skolebygg. Det har så langt ikke være
nødvendig å bruke midler til utredningsstøtte etc., men fordi dette er viktige
satsningsområder er det godt å kunne ha midler tilgjengelig når behov/muligheter
Arbeid oppstår
pågår

Ikke
Dette er et tungt behov, som mange aktører påpeker. Av praktiske hensyn ble
igangsatt formålet overført til uprioritert plass fordi det har vist seg å være vanskelig å løse.
Det jobbes aktivt med nye løsninger, og det kan dermed være aktuelt å benytte ikkeIkke
igangsatt disponerte midler til dette formålet.
Arbeid
Tanken jobber med muligheter for å inngå samarbeid med eksterne aktører for å
pågår/ny
kunne tilby leie av godt utstyrte øvingslokaler.
løsning

