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MUSIC LAB - REGLER 
 

1.  

Music Lab er et seriøst tilbud til seriøse musikere der ønsker at producere deres egen musik. 
Det er IKKE et egentligt studie til brug for polterabends, kommercielle aktiviteter, eller for den 
sags skyld fester. Music Lab er et kreativt værksted til dig som vil noget med musikken og er 
et kvalitetsværksted med fokus på den elektroniske musik, Hip hop og Rap. 
 

2.  

Du skal være meldt ind som bruger af Godsets øvelokaler. Er du ikke allerede medlem, kan du 
downloade en elektronisk formular på http://www.godset.net/%D8velokaler/tilmelding.htm,   
besøge Godset i kontortid (man-fred, 8-16) og udfylde, underskrive og indlevere formularen. 
 
3.  

Efter at have tilmeldt dig, modtager du en mail fra Godset med information om afhentning af 
magnetkort. Med dette kort opnår du adgang til at booke både de alm. øvelokaler (lokale 8-
12) samt Music Lab 
 
4.  

Når du er indmeldt og ønsker at bruge Music Lab for første gang, skal du sende en mail til 
vores frivillige instruktør, Tommy Skouboe eller Julian Maraboto på musiclab@gmail.com, som 
vil vise dig lokalet og instruere i brugen af grejet. I forbindelse med din snak med Tommy og 
Julian, skal du skriftligt sige ok til at du respektere brugen af lokalet og de regler der gælder 
for dette. 
 
5.  

Efter du har fået introduceret Music Lab og underskrevet aftalen, har du fri mulighed for at 
booke Music Lab via Godsets hjemmeside (www.godset.net). Det fungerer på samme måde 
som når man booker øvelokale 10 og 12, du skal blot booke Music Lab lokalet. 
  
6.  

Det er ikke muligt at gemme dine sessioner på computeren i Music Lab. Det vil heller ikke 
være muligt at gemme andre typer af filer, eller at bruge ikke relevante sider på internettet. 
Du skal derfor medbringe fx USB-dongle, eller ekstern harddisk mv. hvis du vil have dine 
sessioner gemt og med hjem. Vi gennemgår computeren min. en gang om ugen og sletter 
eventuelle sessioner. 
 
7.  

Det er ikke tilladt at have drikke- og madvarer i nærheden af det elektroniske udstyr. Hvis du 
ønsker at spise og drikke, opfordrer vi til at benytte Jægerstuen, lige udenfor. Så undgår vi 
også lugten af gl. pizza! Så sørg for at lokalet og udstyret bliver holdt i en ordentlig stand – så 
kan du også bruge det næste gang du har lyst! 
 
8.  

Du må gerne tilslutte andet lydudstyr i Music Lab. Tjek evt. med Tommy Skouboe på mail, hvis 
du er i tvivl. Du må ikke downloade ulovligt materiale eller materiale omfattet af 
ophavsrettigheder og du må ikke udgive/offentliggøre materiale fra Music Lab. 
 
9.  

De personer der befinder sig i Music Lab, skal være medlemmer og brugere af Godsets 
øvelokaler. 
 
10.  

Som en del af Godsets øvelokalers brugere, har du mulighed for at blive supportband for de 
større navne, som spiller på Godset. Dette forudsætter dog, at din musik netop er egnet til det 
eventuelle arrangement. Har du lyst til dette, så send en mail til Claus Høilund på 
clho@kolding.dk  
 
11.  

Hvis du har forslag, er i tvivl om noget, eller har observationer/informationer, så er du altid 
velkommen til at kontakte os – fx via tlf.: 7979 1060 eller ved at sende en mail til: 
godset@kolding.dk.  



Music lab – Godset, Jens Holms Vej 5, 6000 Kolding. godset@kolding.dk, 7979 1060 

 

 

MUSIC LAB - KONTRAKT 
 
 
 
Denne kontrakt er udfærdiget som aftalegrundlag mellem brugeren jf. 
nedenstående og Godset.  
 
Baggrunden for denne aftale er at sikre, at forventningerne mellem bruger og 
Godset er afstemt og sådan, at Music Lab benyttes af seriøse musikere, som 
ønsker ordentlige forhold for produktion af deres musik. 
 
 
 
(Udfyldes med blokbogstaver) 
 
 
Dato:_____________________CPR:______________-_______________________________ 
 
 
Navn:______________________________Adresse:__________________________________ 
 
 
Postnr.:_____________By:____________________Mail:_____________________________ 
 
 
Mobil:___________________Kunstnernavn/band:___________________________________ 
 
 
 
Jeg erklærer hermed, at jeg har fået den nødvendige instruktion i brugen af de 
tekniske løsninger som Music Lab indeholder. 
 
Jeg vil som bruger af Music Lab respektere de regler for brug, som jeg har læst 
og forstået på bagsiden af denne kontrakt. Og jeg vil sikre, at jeg lever op til 
reglerne og i det hele taget passe rigtig godt på både lokale og de 
instrumenter/det tekniske grej Music Lab indeholder. 
 
Jeg vil som bruger sikre, at eventuelle uhensigtsmæssigheder og fejl ved Music 
Lab som jeg måtte konstatere, informeres til Godsets medarbejdere via 
godset@kolding.dk, eller ved at tage et foto så snart du opdager problemet og 
sms det til 2146 6266. 
 
Jeg erklærer mig indforstået med at jeg bliver erstatningsansvarlig, hvis jeg 
ødelægger noget i Music Lab. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Instruktør     Bruger 


