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50 år efter
Led Zeppelins
verdenspremiere i
Gladsaxe:
Nu kommer det nye
Spillested i Gladsaxe

Visualisering af det nye Spillested på Telefonfabrikken baseret på projektforslag fra BBP Arkitekter og Lyngkilde Rådgivende Ingeniører

Lørdag 7. september 1968 havde det
senere verdensberømte rockband
Led Zeppelin verdenspremiere i
Gladsaxe. 7. september 2018 kan
50 året for denne begivenhed, som
fandt sted på Egegård Skole (i dag
Gladsaxe Skole), blive fejret i nye
omgivelser.
6. november i år tages første
spadestik til Gladsaxes nye
Spillested i Kulturhuset
Telefonfabrikken. Spillestedet åbner
i august 2018.
”Vi ses i Teen Club’en”
Led Zeppelin indledte deres karriere
i Gladsaxe Teen Club, som var
60’erne helt store musikspillested.
Tusinder af unge fra Gladsaxe og
hele Storkøbenhavn kom hver
lørdag på besøg i Teen Club’en i
løbet af sæsonen. Ofte langt over
1.000 unge samlet til musik og dans,
nogle gange endda også på endnu
en skole, bl.a. Stengård Skole eller
Marienlyst Skole.
Mange af eftertidens berømte
musikgrupper – såvel danske
som internationale - trådte deres
barnesko i Teen Club’en.
Læs mere: www.teenclubs.dk

Gladsaxes Musiktraditioner
Der er således store
musiktraditioner, som skal holdes
i hævd i Gladsaxe. Projektet er
udviklet ”fortrinsvis for unge”, men
der bliver helt sikkert også plads
til andre musikbegivenheder på
stedet. Der stilles store akustiske
krav til bearbejdningen af rummet,
hvor der skal afholdes koncerter.
Krav, der skal sikre en god og
behagelig akustik inde, og krav, der
skal sikre, at spillestedets naboer
ikke generes af støj.
Spillestedet får en lille sal foran
baren til mindre koncerter, og en
stor sal til de større koncerter, hvor
området foran baren kan fungere
som et loungeområde.
Lang proces med inddragelse af
brugerne
Konservative har igennem de
mange år arbejdet ihærdigt for
at få skabt det nye spillested. Det
har været længe undervejs. Men i
juni 2017 kunne Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget endelig godkende
projektforslaget til det nye spillested
efter et solidt udvalgsarbejde med
inddragelse af brugerne.
Udover købet af ejendommen
på Telefonvej til knap 12 mio.kr.,

forventes det at koste godt 18 mio.
kr. at etablere de bygningsmæssige
rammer for spillestedet. Rent
organisatorisk skal Spillestedet virke
som en selvejende institution. Det
er vigtigt, at der sikres engagement
og ejerskab til et stærkt musikmiljø
blandt de unge i Gladsaxe.
Der er afsat 2 mio.kr. årligt til drift
af spillestedet. Heri indgår ikke
penge til indkøb af musik. Planer
er at søge om honorarstøtte fra
Statens Kunstfond, hvilket også
kræver, at Gladsaxe Kommune
stiller samme beløb til rådighed til
honorar til professionelle musikere,
foreløbig er der afsat 200.000 kr.
årligt til at understøtte et aktivt
musikliv i Gladsaxes budget.
Det er den samme budgetmodel,
som i dag benyttes af Gladsaxe
Jazzklub, som nu i 10 år hvert år
samler over 200 professionelle
musikere fra det danske og
internationale jazzmiljø. Det
er afgørende for de musiske
foreninger, at der også i Gladsaxe
kan præsenteres musik af høj
kvalitet. Det skal også gælde det
nye spillested.
Venlig hilsen
Lars Abel, viceborgmester

Læs mere på GladsaxeKonservative.dk

Lokalpolitik betyder
meget for dig og din
families hverdag i
Gladsaxe...
Kulturlivet i
Gladsaxe skal
være levende,
aktivt og
involverende
Borgerlig
garant for
erhvervsvenlig
politik
i Gladsaxe

Borgerlig garant
for lavere skat i
Gladsaxe

Lokal tryghed,
lov og orden bevar politiet i
Gladsaxe

Levende bydele
og attraktive
boliger overalt i
Gladsaxe

Tidssvarende
faciliteter og
vilkår for
idrætten i
Gladsaxe
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Stærke og
Foreningslivet er
fleksible
grundstammen i
dagtilbud til alle vores kultur- og
børn i Gladsaxe
fritidsliv

Større forældreLangsigtet
inddragelse i
investeringplan
fremtidens skole
for idræt og
i Gladsaxe
sundhed

