
PRAKTISK INFORMASJON
Å øve i brakkene koster 500 kroner i halvåret pr bandmedlem. 
Øvingsavgiften betales før man begynner å øve og kan betales
på Vipps til Kulturfabrikken Sortland KF. Som bruker av
rockebrakkene blir du lagt til Facebook-brukergruppa for
øvingslokalene. Der organiseres timeplan og annen bruk.
Brakkene administreres av Kulturfabrikken Sortland KF.

Ta kontakt med:

Øystein Bjørstad Lindbeck, Kulturfabrikken Sortland KF
Tlf.: 76109159, mail: oystein@kulturfabrikkensortland.no

ØVINGSMULIGHETER PÅ
SORTLAND

TRENGER DU ET STED Å ØVE?
Om du spiller i band, eller vil begynne å spille i band, kan rockeverkstedet 
være noe for deg! De to øvingsbrakkene nord for Kulturfabrikken er åpne for 
alle som trenger øvingslokaler, uansett hvor gamle dere er, hvilken
musikk dere spiller og hvor mange medlemmer dere er.

I denne flyeren finner du informasjon om:
Øvingsbrakkene

Øvingsmuligheter og utstyr

Øvingsavgift og betaling

Kontaktpersoner

Vil du øve i rockebrakkene? Har du noen spørsmål?



SORTLAND ROCKEVERKSTED
De to rockebrakkene har vært i drift siden 2005/2008 og ble finansiert av
Musikkverkstedordningen og Sortland kommune. Begge  brakkene er
spesialbygde for å brukes til øving, og de er akustisk tilpasset. Hver 
brakke består av et øvingsrom og to oppbevaringsrom som brukes til 
lagring av utstyr.

I dag øver rundt 10 band i de to brakkene. Hver uke legges det ned over
25 øvingstimer. I tillegg til de faste øvingstidene brukes
rockebrakkene av kulturskolen, Ungdomsfabrikken og til forskjellige 
prosjekter.

Man trenger selvfølgelig ikke spille rock for å benytte seg
øvingslokalene. Alle sjangre er representert, fra rap til pop og metal. Det 
er heller ingen krav til aktivitetsnivå: Noen band øver mye, mens andre 
øver lite. Noen band spiller mange konserter, andre bruker kun tid i
øvingslokalet.

Begge øvingsbrakkene er fullt utstyrte. De inneholder  trommesett,
sanganlegg, mikrofoner og forsterkere. Egne instrumenter er altså det 
eneste dere trenger å ta med selv.

Et band kan ha en eller flere faste øvinger i uken, i tillegg til drop-in 
øving når det passer. Man kan også kun ha drop-in om man ikke vil ha 
faste øvingstider. Tilgang til brakkene gis av de 4 frivillige
nøkkelmennene for rockebrakkene. Når du skal øve får du låne nøkkel 
hos en av disse. Nøkkel leveres tilbake rett etter øving. 

Driveshaft
The Irrelevants

Nordlands Pøbel
Din Freundin

30 pieces of silver
The great silence

Jepp Sennep

Dette er noen av bandene som øver eller har øvd i brakkene: 


