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Telefonfabrikken   

Adresse  Telefonvej 8, 2860 Søborg  

Generel beskrivelse af bygningerne  Stor et-etagers bygning, der udover at være et mødested for 

foreninger, klubber og bands også rummer både Gladsaxe 

Musik- og Billedskole og ungdomsscenen Gawenda. Der er 

indrettet et mødested for alle husets brugere (Cafe Drop 

Inn), hvor der er opstillet en kaffeautomat. Der findes 

desuden et fælleskøkken, som er til rådighed for alle.  

Parkeringsforhold   Større parkeringsplads bag ved bygningen – drej til venstre 

rundt om bygningen, foresæt ligefrem og drej til venstre 

igen. Cykel- og handicapparkering ved indgang 2.  

Nøglebriksystem Udlevering af nøglebrik på hverdage mellem kl. 8 og 15, ved 

Jette Helman Kristensen tlf. 29 10 38 34  

Adgang til huset i aftentimerne  Alle yderdøre står åbne alle dage kl. 8 - 23  

Kontaktperson i dagtimerne   Teknisk serviceleder Bjarne Steinmann Thygesen tlf.  

20 15 65 08  

Relevante undervisningslokaler  Fællesrum, dansesal 1 -3, undervisningslokale 1- 6 og 

værksted 1 og 2.  

Nøglebehov  Til alle lokaler bruges en nøglebrik – samme brik anvendes 

desuden til alle skabe med musikanlæg og andet udstyr til 

fælles brug.  

  

Fællesrum    

Lokalets størrelse   168 m²  

Antal borde og stole  30 borde (til 2 personer) og 60 stole  

Lokalets placering på stedet  Fra indgang 1 drejer du ned af gangen til venstre – 

fællesrummet er det første lokale på din venstre hånd efter 

to mindre depotrum.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør, 32 amp. strømudtag ved siden af døren 

til solgården  

Scene (højde, bredde, dybde)  Nej   

Bagtæppe   Nej   

Talerstol  Ja   

Eventuel fast opstilling af borde og 

stole  

Borde og stole er opstillet i lange rækker langs 

vinduespartiet.  

Lærred   To lærreder  

Whiteboard eller tavle  Kridttavle   
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Projektor   Projektor kan tilsluttes via en computer – sidstnævnte skal 

medbringes, da det ikke forefindes i lokalet. Brugsanvisning 

til projektor forefindes.  

PC  Nej   

Klaver eller flygel  Klaver   

Højtaleranlæg/taleanlæg  Ja   

Teleslynge   Ja   

Musikanlæg   Anlæg i skab bag baren, har både CD afspiller og stik til iPod. 

Aflåst med samme nøglebrik som til dør. Brugsanvisning 

forefindes.  

Mulighed for lyd fra pc til anlæg  Ja   

Antal mikrofoner og hvilke typer  2 trådløse mikrofoner – den ene håndholdt, den anden med 

head set.  

Scenelys   Ja  

Mulighed for mørklægning   Nej  

Adgang til toiletter og eventuelt 

handicaptoilet  

Toiletter på gangen – også handicaptoilet  

Garderobe   Garderobe i det ene hjørne af lokalet  

Mulighed for assistance af 

lydmand/tekniker  

Der er ikke ansat en lydtekniker på stedet. Den tekniske 

serviceleder Bjarne kan dog yde support i åbningstiden 8-15 

på hverdage – han er fast lydtekniker i Gladsaxe Jazzklub.  

Telefonfabrikken har desuden en fast tarifaftale med GPV 

(Gladsaxe Pædagogiske Viden og Dokumentationscenter): 

de første 3 timer: 1000 kr. (minimum) - plus 300 kr. per 

påbegyndt time.  

Adgang for kørestolebrugere   Ja   

  

Dansesal 1    

Lokalets størrelse   90 m²  

Lokalets placering på stedet  Vælg indgang 2 – salen ligger som det første lokale på højre 

hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Mulighed for opbevaring af 

materialer   

Nej   

Badeforhold  Omklædning og bad længere fremme af gangen forbi 

dansesal 2 og 3 (der ligger i forlængelse af dansesal 1).  

Musikanlæg med CD- afspiller  Musikanlæg i aflåst skab – åbnes ved hjælp af nøglebrik 
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Stik til iPod/IPad/telefon/PC  Ja   

Spejle  Ja   

Tæpper  16 

Madrasser/måtter  12 yogamåtter og 15 orange måtter  

Andre redskaber  20 skråpuder, 20 yogaklodser, 10 yogabælter, 10 terapibolde 

store og 4 reb.  

  

Dansesal 2    

Lokalets størrelse   110 m²  

Lokalets placering på stedet  Vælg indgang 2 – salen ligger som det andet lokale på første 

gang til højre (i forlængelse af dansesal 1).  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Mulighed for opbevaring af 

materialer og eventuelt aflåsning  

To store skabe til opbevaring af redskaber til fælles brug, 

åbnes ved hjælp af samme nøglebrik som til dør.  

Badeforhold  Omklædning og bad længere fremme af gangen forbi 

dansesal 3 (der ligger i forlængelse af dansesal 2).  

Musikanlæg   Mini anlæg med CD/Bluetooth/IPad/telefon indgang  

Spejle  Nej   

Tæpper  11 

Madrasser/måtter  18 yogamåtter og 16 orange måtter  

Elastikker og gummibånd 20 røde og 5 grønne, desuden et stort antal Thera-band  

Andre redskaber:   

  

15 redondo bolde, 16 yogaklodser, 16 yogabælter, 8 

skråpuder, 8 tennisbolde, 13 håndvægte a 0,5 kg og ball-stik 

(massagebolde): 8 små og 10 store. Desuden 8 almindelige 

stole.  

  

Dansesal 3    

Lokalets størrelse og form  110 m²  

Lokalets placering på stedet  Fra indgang 1 drejer du ned af gangen til venstre – salen 

ligger som det andet lokale på din højre hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør, 32 amp. strømudtag over dør i 

hjørnet/Atriumgård.  

Mulighed for opbevaring af 

materialer   

Ja, et par reoler til opbevaring af redskaber til fælles brug i 

selve lokalet.  

Badeforhold  Direkte adgang til omklædning og bad fra salen  
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Musikanlæg med CD og højtalere  Musikanlæg i aflåst skab – nøglebrik er den samme som til 

dør  

Stik til iPod   Ja   

Spejle  Ja   

Tæpper  24 

Madrasser/måtter  30 yogamåtter, 18 orange måtter og 5 blå måtter  

Andre redskaber  10 terapi bolde, 12 skråpuder, 27 yogaklodser, 14 redondo 

bolde, Ball-stik (12 store og 5 små), 13 foam ruller, 30 

yogabælter, 10 håndvægte a 2 kg og 12 almindelige stole. 

Desuden et større antal reb, risposer, træpinde og 

puslepuder.  

  

Dansesal 1 til 3: I forbindelse med større arrangementer kan de tre sale sammenlægges – med 

mulighed for scenelys med lysmixer samt multikabel til lydmixer.  

  

Undervisningslokale 1 og 2    

Lokalets størrelse  52 m²  

Lokalets placering på stedet  Vælg indgang 2 – lokalet ligger som lokale nummer fire lige 

fremme.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Opstilling af borde og stole  Borde opstillet i hestesko  

Antal borde og stole  10 borde og 17 stole.  

AV udstyr  SMART TV, DVD afspiller og videoprojektor  

Whiteboard eller tavle  Whiteboard – tusser skal medbringes  

Trådløst net   Ja – netværket har navnet ’Gladsaxe’ og er tilgængeligt uden 

nøglebrik. 

Lydudstyr  Musikanlæg med CD afspiller og stik til iPod.  

  

Undervisningslokale 4 - EDB    

Lokalets størrelse  60 m²  

Det maksimale antal personer  12 personer  

Lokalets placering på stedet  Fra indgang 1 fortsætter du lige ud af gangen – lokalet ligger 

på venstre hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Opstilling af borde og stole  Borde opstillet i hestesko  
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Antal borde og stole  7 borde og 12 stole  

AV udstyr  Videoprojektor – den ene væg gør det ud for lærred  

Whiteboard eller tavle  Kridttavle – kridt skal medbringes  

Trådløst net   Ja – netværket har navnet ’Gladsaxe’ og er tilgængeligt uden 

nøglebrik. Maskinerne logger selv på netværket, når de 

tændes.  

  

Undervisningslokale 5 - 

afspænding  

  

Lokalets størrelse   70 m²  

Lokalets placering på stedet  Fra indgang 1 fortsætter du lige ud af gangen – lokalet er 

det andet på venstre hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Mulighed for opbevaring af 

materialer og eventuelt aflåsning  

Nej   

Badeforhold  Omklædning og bad på første gang til højre, hvis du står 

med ryggen mod undervisningslokale 6 – gå ned af gangen 

til du når den første dør på højre hånd.  

Musikanlæg   Mini anlæg med CD/Bluetooth/AUX i aflåst skab – nøglebrik 

er den samme som til dør  

Stik til iPod   Ja   

Spejle  Ja  

Tæpper  16  

Madrasser/måtter  Yogamåtter 18 og røde måtter 13.  

Andre redskaber  9 terapi bolde, 11 redondo bolde, 14 skråpuder, 7 yoga 

klodser plus et stort antal andre klodser, 16 yogabælter, et 

stort antal ris-poser, 4 håndvægte a 2 kg og 2 håndvægte a 1 

kg, 10 gummibånd og et stort antal små måtter (af 

gulvtæppe). Desuden 16 almindelige stole.  

  

Undervisningslokale 6 - 

afspænding  

  

Lokalets størrelse   60 m²  

Det maksimale antal personer  12 personer   

Lokalets placering på stedet  Fra indgang 1 fortsætter du lige ud af gangen – lokalet er 

det første på venstre hånd.  
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Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Mulighed for opbevaring af 

materialer og eventuelt aflåsning  

Nej   

Badeforhold  Omklædning og bad på første gang til højre, hvis du står 

med ryggen mod undervisningslokale 6 – gå ned af gangen 

til du når den første dør på højre hånd.  

Musikanlæg   Mini anlæg med CD/Bluetooth/AUX i aflåst skab – nøglebrik 

er den samme som til dør  

Stik til iPod   Ja   

Spejle  Ja  

Tæpper  17 

Madrasser/måtter  13 yogamåtter, 15 orange måtter og 10 blå måtter 

Andre redskaber  3 barre, 11 terapibolde, 12 redondo bolde, 11 skråpuder, 13 

yoga klodser, 16 yogabælter og 16 almindelige stole.  

  

 

Værksted 1 – smykke og 

stenslibning   

  

Lokalets størrelse   90 m²  

Lokalets placering på stedet  Vælg indgang 2 og fortsæt ned af gangen indtil du kommer 

til den tredje gang på højre hånd – værkstedet er det første 

lokale på venstre hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Mulighed for opbevaring af 

materialer   

Nej   

Antal arbejdspladser  20 til 30  

Antal stole og borde  4 store arbejdsborde og 30 stole  

AV udstyr  Nej   

Eldrevne maskiner  Polermaskiner, stenslibermaskiner, søjleboremaskine og 

mikromotor.  

Andet udstyr  Smeltebord, emaljeovn, valse og trækbænk  

Instrukser om brug af udstyr  Maskinerne må kun benyttes under instruktion af en lærer  
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Værksted 2 – Keramik og 

billedskole  

  

Lokalets størrelse   90 m²  

Lokalets placering på stedet  Vælg indgang 2 og fortsæt ned af gangen indtil du kommer 

til den tredje gang på højre hånd – værkstedet er det andet 

lokale på venstre hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Mulighed for opbevaring af 

materialer   

Nej   

Antal arbejdspladser  20  

Antal stole og borde  10 borde og 20 stole  

Antal staffelier   9  

AV udstyr  Nej   

Drejeskiver   2  

Værktøj til keramik  Ja   

Ovn til keramik  To ovne opstillet i lokalet – de brænder op til henholdsvis 

1280 grader og 1300 grader – må kun benyttes af lærer.  

Andet udstyr  Stor stålvask  

  

Undervisning 3 - Billedskole    

Lokalets størrelse   45 m²  

Lokalets placering på stedet  Vælg indgang 2 og fortsæt ned af gangen indtil du kommer 

til den fjerde dør på højre hånd, hvor du finder lokalet.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Mulighed for opbevaring af 

materialer   

Nej   

Antal arbejdspladser  12  

Antal stole og borde  5 borde og 13 stole  

AV udstyr  Nej   

Udstyr   Stor stålvask med 3 blandingsbatterier   
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