Ansøgning om dækning af lejeudgifter til øvelokalepavillon i Nordhavn
Kbh., d. 8. maj 2019
MUVE (Musikforeningen Vesterbro) ansøger hermed Kultur- og Fritidsforvaltningen ved Københavns
Kommune om tilskud til dækning af lejeudgiften ved etablering af øvelokaler i en pavillon på Nordsøvej
8, 2100 Kbh. Ø. Lejebetingelserne er beskrevet i vedlagte bilag 1, hvoraf det fremgår, at lejen for
pavillonen er kr. 60.000 + moms p.a./ kr. 5.000 + moms pr. måned. MUVE er klar til at flytte ind og har
allerede en aftale med musikere, der er interesserede i at få sat øvelokalet i gang – så en overtagelse
allerede fra 15. maj 2019 vil være realistisk.
Pavillonen er på ca. 85 m2 (beskrevet i bilag 2), og den er meget anvendelig som musikfacilitet, da den er
indrettet med et mindre lokale, hvor der kan etableres et baggearslokale med fuldt udstyr fra MUVE og et
større lokale, som bands og solister kan anvende med deres eget gear. Desuden ligger den meget for sig
selv langt fra naboer, så der vil ikke være problemer i forhold til støjgrænser.
Der er aftalt adgang til et the-køkken og toilet-faciliteter i en tilstødende bygning.
Etablering af et musikermiljø i Nordhavn
MUVE har igennem ca. 2 år været i dialog med Nordsø Records, der også bor på adressen.
De er Danmarks første nyetablerede vinylpresseri i 30 år. De er meget passionerede omkring musikken og
har på kort tid skabt et stort netværk inden for musikmiljøet, da interesseren for i at få lavet en vinylplade
er stor.
MUVE og Nordsø Records deler de samme visioner om at få etableret et musikermiljø i Nordhavn og skabt
en masse koncertaktiviteter. Nordsø Records arrangerer release-arrangementer i forbindelse med artister,
der får lavet vinyler. Det drejer sig om ca. 15 arrangementer om året.
MUVE og Nordsø Records har sammen etableret en endags festival - ’Nordsø-LIVE’. I 2018 blev den afholdt
lørdag d. 9. juni fra kl. 14 til 01 med 13 bands og solister. I 2019 bliver det d. 8. juni og programmet er i
skrivende stund ved at være på plads.

Tilskuddet vil give MUVE en mulighed for at opbygge et musikermiljø i Nordhavn med ca. 30 nye
medlemmer, som får adgang til øvelokale-pavillonen og til - i samarbejde med Nordsø Records - at lave
musikarrangementer hele året rundt.
På vegne af MUVE
Jesper Ø. Jensen, daglig leder

