..UT

espais i recursos per a entitats i particulars
..UT música associació cultural

:UT és una associació cultural sense ànim de lucre formada per un col·lectiu de professionals de la música que des de
1998 desenvolupa projectes musicals i els posa en comunicació amb altres àmbits culturals.
:UT ofereix els seus espais i recursos en conveni amb altres entitats i particulars per al desenvolupament de projectes
culturals i formatius aliens.
Als espais d'UT s'ubiquen altres entitats musicals i no musicals i han tingut lloc esdeveniments de molt divers caire
organitzats per altres institucions o particulars: cursos, conferències, exposicions, congressos empresarials, trobades, etc.

Les instal·lacions d'UT es composen de 12 espais repartits en
una superfície de 370 m2, situada a peu de carrer en el barri
del Guinardó, en una zona molt tranquila i molt ben
comunicada mitjançant Metro i busos.
La instal·lació està completament assegurada i compleix la
normativa vigent i el reglament antincendis.
Compta amb zona de recepció i 2 serveis. Tots els espais estan
insonoritzats, climatitzats (amb aire condicionat i bomba de
calor) i adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Els espais
8 aules-despatxos independents de 15 m2
3 aules-despatxos independents de 35 m2
auditori-sala polivalent de 90 m2
Disponibilitat
Per ús esporàdic (inclosos caps de setmana)
Per dies concrets de la setmana
Per hores o franges horàries (matins/tardes)
A disposició plena (24h tots els dies del mes)
Serveis inclosos
ADSL inalàmbric (wi-fi)
mobiliari d'oficina (taules, cadires, prestatgeries, pissarres)
projector i pantalla
Equips hi-fi de reproducció musical
fotocopiadora-impressora en xarxa inalàmbrica
servei de neteja
climatització
subministraments
manteniment
Transport públic
METRO línies 4 i 5, parada Maragall
BUS: 19, 31, 32, 39, 45, 55, 74 i 117
Contacte
Sergi Salinas
tf. 93.34.789.54
a/e: info@utmusica.com

..UT música associació cultural
C/Amílcar 173-175 08032 Barcelona (Horta-Guinardó) tf. 93.34.789.54 (de 17h a 21h de dilluns a divendres)

www.utmusica.com

info@utmusica.com

