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Rådmannens innstilling:
Det kan gjennomføres en innsamlingsaksjon til nytt flygel i kulturhusets store sal i
regi av kommunen dersom hovedutvalget ønsker det.
Ås, 06.07.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Saksutredning:
Sammendrag:
Kommunen har behov for et nytt flygel i store sal og ønsker å ha en
innsamlingsaksjon som vil dekke deler av kostanden. Lag og foreninger vil
oppfordres til å bli med på innsamlingen, samt næringslivet som vil oppfordres til og
«kjøpe» en tangent for 5000,-. Med inngangsbilletter til arrangementet og midler fra
driftsbudsjettet til kulturhuset vil kommunen kunne investere i et flygel på 582.800,-.
Det er ønskelig at hovedutvalg for oppvekst og kultur diskuterer prinsippet rundt slike
innsamlingsaksjoner og om dette er noe kommunen skal gjennomføre eller ikke.
Fakta i saken:
Store sal hadde på 1980 og 1990 tallet tradisjon for gode konserter. Denne
tradisjonen har forsvunnet gradvis, men etter gjenåpningen av huset i 2012 har det
utviklet seg et kundegrunnlag for aktiviteter i store sal igjen. Lyttelunsjkonsertserien
som går første fredag i måneden kl. 11.30 er for eksempel veldig populær. I juni var
det lunsjkonsert med Siv Grønlig og Yoko Koda som ble beskrevet av en fornøyd
kunde som en gave til Ås kommunes innbyggere. Flygelet i store sal brukes også til
eksterne arrangementer som konfirmasjoner, dåpsfest og bursdagsseremonier.
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Dagens Petrof flygel fra 1975 ble kjøpt for 40 000,- i 1984 med finansiering gjennom
merinntekter i kulturbudsjettet i 1983, ubrukte beløp fra avlysninger av teater, midler
fra konto instrumentkjøp i budsjettet og midler fra kulturutvalget. Flygelet er vurdert
av Lorenzo Nardocci, pianolærer på kulturskolen og pianisten Torgeir Koppang.
Begge anslo flygelet til å være i for dårlig stand til å invitere profesjonelle utøvere.
Flygelet må stemmes før hver gang det skal brukes fordi stemmepinnene er blitt for
løse, og i 2017 var dette 10 ganger. Pianostemming hadde i 2017 en kostnad på
kr.12 000.
Med et såpass gammelt flygel kan ikke kommunen invitere profesjonelle omreisende
artister ettersom flygelet ikke oppfyller krav til kvalitet i kontrakten. Kommunen lyktes
ikke med å få Ingrid Bjørnov til å komme til Ås kulturhus i 2016 med flygelkonsert
fordi instrumentet var for dårlig og kostnaden til å leie et tilfredsstillende flygel var for
høy. I år kommer Bjørnov og Sunde til kulturhuset, men hun bringer da med seg eget
el-flygel.
Ås kirke har et Steinwayflygel som ble sponset av kommunen med 50 000,- i 2014.
Et flygel koster fra ca. 250 000 kr og oppover i innkjøp. Et argument for ikke å
investere i nytt flygel til kulturhuset, har vært at kommunen kan bruke flygelet som
finnes i Ås kirke. Men kommunens mål er å skape mer aktivitet i sentrum gjennom
kvalitetsopplevelser. Blant annet, for interesserte som holder til i sentrum, konseptet
Lyttelunsj. Avstanden til kirken blir for stor for mange i målgruppen som kun har sin
tilmålte lunsjpause. Det er også ønske om å arrangere flere andre konserter i
kulturhuset på kveldstid.
Vurdering:
Det er behov for et flygel som ikke må stemmes før hver gang det brukes. Det er
kostbart i lengden og kulturhuset oppleves som uprofesjonelt når slike instrumenter
tilbys de besøkende.
Det er ønskelig å sette i gang en innsamlingsaksjon slik at kulturhuset kan få et godt
flygel. Dette gjør at kommunen kan tilby profesjonelle artister et kvalitetsinstrument
og spille på. Kommunen ønsker å arrangere en festaften med forskjellige
bidragsytere, hvor all inntekt øremerkes flygelet. Lag og foreninger vil oppfordres til å
bli med på innsamlingen, og næringslivet vil oppfordres til og «kjøpe» en tangent for
5000,-. Inntektene vil da ligge på 440 000,- hvis kommunen investerer i et flygel med
88 tangenter.
Kommunen kan bruke 50.000,- fra driftsbudsjettet til kulturhuset.
Hvis kulturhuset i tillegg får solgt ca 460 billetter til 200,- stykke til
innsamlingsaksjonen, er det totalt 582 000,- til flygel. Målet er å få inn nok inntekter
som dekker innkjøp av flygel. Søknader om tilskudd vil også sendes til legater og
stiftelser.
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Datoen som foreløpig er satt av til dette flygelarrangementet er 7.desember i Ås
kulturhus.
Det er ønskelig at hovedutvalg for oppvekst og kultur diskuterer prinsippet rundt
innsamlingsaksjoner og om dette er noe kommunen skal gjennomføre eller ikke.
Alternativer:
Kommunen bruker dagens flygel til arrangementer og stemmer flygelet før hver
konsert.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
22.08.2018
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