Nynäshamns Musikhus – En utvecklande musikmiljö!
Anpassade Replokaler

ANPASSAD FÖR MUSIK
Musikhuset som total är över 500m2 i dag bestående av 10 replokaler anpassade för musikband
att spela och utvecklas i. Replokalerna är c:a 25
m2, utrustade med ljuddämpande material som
skapar en god akustik i rummet. Väggar med
extra ljuddämpning tillsammans med ett eget
ventilationssystem i varje rum minimera överhörningen och skapa ett bra klimat.

HYR REPLOKAL ELLER
SPELA PÅ ROCKSKOLAN
I Musikhuset kan man hyra del i en replokal för
sin verksamhet om man har utrustning och är etablerad. Normalt delar 2 band på varje lokal. Eller
så kan man börja spela i rockskolan där man hyr
en fullt utrustad lokal för att komma igång

Akustiken i rummen ger möjligheter att spela med
en bra ljudnivå vilket minskar risken för hörselskador.
Musikhuset ligger bra till, nära Nynäshamns
gymnasium, men ändå avskilt så verksamheten
inte stör grannar.

MÖJLIGT GENOM ETT
BRETT SAMARBETE
Nynäshamns musikhus är utvecklat i samarbete
mellan många intressenter i Nynäshamns kultur
och fritidsverksamhet, ABF, Studieförbundet
Vuxenskolan, KlubbN (Nynäshamns musikklubb), Nynäshamns kommun och P&L AB.

Helt enkelt en bra och anpassad miljö att spela
och utvecklas i.
UTVECKLANDE MILJÖ
Förutom replokalerna finns det ett gemensamt
fik/samlingsrum där man kan träffas och utbyta
erfarenheter med andra aktiva och liknande. Det
finns trådlöst Internet tillgängligt för alla som hyr
replokaler. Planen är också att etablera en
eventscen och en video- / audiostudio i lokalerna.

KONTAKTA OSS
Är du intresserad av att hyra eller att komma och
besöka musikhuset? Kontakta någon av aktörerna
ovan eller::

Musikhuset har ett elektroniskt låssystem som gör
det enkelt att hantera många nycklar och ger bra
tillgänglighet till de aktiva. Huset är också utrustat
med ett modernt larmsystem som täcker alla
ingångar och lokaler samt rök/brand. Larmet är
uppkopplat via GSM och nät.

ABF: Björn Trondset 070-860 46 75
Mail: bjorn.trondset@abf.se
www.sodertorn.abf.se
SV: Göran "Guran" Florén 070-5522480
Mail: guran@sv.se
www.thetube.se
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