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Har du lyst til å begynne på
kulturskolen?

Gå inn på
www.sola.kommune.no/sola-kulturskole/ 

for å lese om våre tilbud innen
musikk, dans, teater og visuell kunst.



Opp gjennom årene har Sola kulturhus blitt flittig brukt til forestillinger
med barn og unge. Her kan nevnes jubileumskonserter med fullt
symfoniorkester, musikalen Så lenge vind suser og teaterforestillingen
Moulin Rouge.

Som pensjonist håper jeg at kulturskolen fortsatt får videreutvikle seg til
å bli en god kvalitetsskole. Det er gledelig at det nå ser ut for at nytt
kultursenter i Tananger skal bli bygget. Kulturskolen og musikklivet i
Tananger trenger sårt nye lokaler her.

Til slutt vil jeg gratulere Sola kulturskole med 50 års jubileet.

 

Trygve Bjerkreim

Hipp, hipp, hurra for Sola kulturskole! 

I 2023 er det 50 år siden Sola musikkskole, senere Sola kulturskole så
dagens lys. Gjennom alle år siden oppstarten i 1973 har kulturskolen
vår bidratt til et rikt, allsidig, synlig og hørbart kulturliv i hele
kommunen. Da Sola kulturhus sto ferdig i 1987 var vår musikkskole en
av de første musikkskolene i Norge til å få et bygg tilpasset
kulturaktivitet.

Sola kulturskole er et kommunalt undervisnings- og aktivitetstilbud
som er konsentrert rundt musikk, dans og drama/teaterverksted og
visuell kunst. Undervisningen og aktiviteten foregår både på Sola
kulturhus, men også ute på Tananger Kulturstasjon, Dysjaland skule,
Håland skule og Haga skole. Dermed har store deler av kommunen
vår tilgang til et rikt kulturskoletilbud. Det gleder meg at mange barn
og ungdom hvert år søker seg til kulturskolen og alt det spennende
som skjer der. Takk til alle ansatte, elever, foreldre og andre
bidragsytere som er med på å gjøre kulturskolen vår til en viktig arena
for opplevelse og mestring. Gjennom 50 år har dere bidratt til at
mange elever har utviklet seg både kunstnerisk, musikalsk, kulturelt og
ikke minst som mennesker.

Det er med stolthet jeg som ordfører ser fram til innholdsrike og
spennende markeringer i jubileumsåret 2023.

Gratulerer med de første 50 årene, Sola kulturskole!

Tom Henning Slethei

Ordfører

"Den gode følelsen du får når du har øvd og øvd og endelig 
får det til!"

Sonja 13 år, kornett

"Jeg anbefaler kulturskolen. Der er det hyggelige lærere, lite press,
ikke strengt, og det er lærerikt."

Simon13 år, piano



Kjære alle sammen!

I 1973 ble Sola musikkskole etablert, med undervisning på noen få
instrumenter i relativt enkle lokaler.
Men allerede den gang var det et tilbud til unge i kommunen hvor man
kunne få opplevelser og kjenne på mestring, et sted for kreativitet og
meningsfylte aktiviteter, akkurat som kulturskolen er det i dag.

Når kulturhuset stod ferdig i 1987 fikk musikkskolen, som en av de første
i landet, lokaler spesielt tilpassede lokaler for undervisning og
forestillinger. I 1999 ble driften av musikkskolene utvidet med flere
kulturuttrykk og det ble også startet med undervisning innen teater og
dans. Senere er også visuell kunst kommet inn som et tilbud.
Nå har vi også fått egne saler for dans, teater og kunst i Kornbergveien, et
lenge etterlengtet løft for disse fagene.

Jubileer er en god anledning til å feire, til å mimre og til å takke.

Jubileumsåret gir mange muligheter til å feire, med flotte arrangementer
og forestillinger. Møtene mellom tidligere (og dagens) elever og lærere gir
garantert mange muligheter til å minnes og mimre om det som var, det
som er og ikke minst skape forventninger om det som kommer.

Jeg vil benytte muligheten til å takke alle elever, lærere, rektorer, foreldre,
alle dere engasjerte og dedikerte mennesker som har bidratt til å gjøre
Sola kulturskole til det den er i dag. Og ikke minst takk for alle de flotte
øyeblikkene dere har skapt for oss alle.

Gratulerer med jubileet og lykke til med veien videre – sammen skaper vi
også fremtidens kulturskole!

Med de beste hilsener
Morten E. Hansen
kultursjef

Kulturskolen 50 år!

Årene går fort. Jeg søkte jobb som rektor Sola Musikkskole i 1977. Sent
en kveld fikk jeg en telefon fra styrelederen i musikkskolen, Magne Rott.
Han stilte noen spørsmål om jobben og avsluttet: Spiller du trekkspill?
Jeg svarte ja. OK, sa han. Da er jobben din.

Jeg jobbet i kulturskolen som rektor i 37 år fram til 2014. De første
årene var det vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere. Derfor hadde jeg
mye undervisning i mange disipliner. På det meste hadde jeg
undervisning 11 forskjellige steder i kommunen.

Tidlig på 80 tallet fikk skolen etter hvert tilsatt flere velkvalifiserte lærere.
Dette var nøkkelen til at vi år for år fikk utvikle en god musikkskole med
varierte tilbud.

På den tiden hadde Sola kommune god økonomi. Daværende
musikkskolestyre var fantastiske. Sammen klekket vi ut mange gode
ideer. Jeg husker en gang at vi hadde behov for nye instrumenter.
Skolesjefen banket på døren til møte i formannskapet. 15 minutter
senere var det bevilget penger til et nytt flygel og 8 pianoer.

Sola var den første norske musikkskolen som fikk egne nybygde
lokaliteter i 1987. Folk valfartet fra hele landet for å se lokalene våre i
kulturhuset. De gnidde seg i øynene og var veldig imponert.

Seinere kom det også år med budsjettkutt og kjemping for kulturskolen
sin plass i lokalsamfunnet.

Rundt 2000-tallet ble det undervist i nye fag som dans og drama og
skolen ble omdøpt til Sola kulturskole.



"Kulturskolen er veldig kul, fordi du lærer musikk, og jeg liker
musikk."
Aron 9 år, piano

"Det er så mange snille lærere her."

Sigrid 9 år og Mari 8 år, kornett

"Det er så fint å ha en
plass å komme til."
Camilla 13 år, piano

"På kulturskolen lærer vi kjekke ting, det er gøy med instrumenter,
og så er det ingen som erter her."

Timothy 9 år, piano og kornett



Kulturskolen vår – en vital femtiåring med et stolt og åpent
blikk på fortid, nåtid og framtid!  

Sola kulturskole har rundt 600 fantastiske elever i sving hver uke – hele
året! Sammen med våre 26 flotte lærere som tilbyr undervisning i
musikk, dans, teater og visuell kunst skapes det kultur  i alle kriker og
kroker av Sola hver eneste dag. Ikke for at alle skal bli kunstnere, men
for at hver eneste barne- og ungdomsgenerasjon skal få utfolde seg og
være aktive medskapere av det som til enhver tid bygger og beriker
kulturlivet og oppveksten i Sola kommune.

Det handler om glede og opplevelse. Det handler om lek og læring. Det
handler om inkludering. Det handler om prøving og feiling. Det handler
om øving og mestring. Det handler om møteplasser der vennskap og
fellesskap bygges. Det handler om å inngå i et stadig voksende
mangfold av kunst- og kulturaktiviteter i spennet mellom tradisjon og
fornyelse. 

Når tidligere elever kommer tilbake som foreldre og besteforeldre i
dagens kulturskole gjør det oss veldig glade og stolte. Takk for fornyet
tillit og for at dere velger våre aktiviteter og tilbud. Vi lover å gjøre vårt
ytterste for at dagens elever også kommer tilbake om femti nye år med
sine barn og barnebarn. Og vi har tro på at det kan skje så lenge vi har
en høy bevissthet om at kulturskolen ALLTID må befinne seg i et
landskap der både tradisjon og fornyelse har og tar sin plass. 
I jubileumsåret er vi utrolig stolte av mye: At vårt nyeste fag - visuell
kunst - ikke lenger bare er et forsøksprosjekt, men solid etablert med
gode lokaler og meget dyktige lærere i Kornbergveien, må nevnes. At vi
har et sterkt engasjert kollegium som står på og leverer opp mot 70
kulturarrangementer i året sammen med elevene, skal også trekkes
fram. Årlige workshops med elevene er et tredje eksempel. Vi vil
spørre:Hva skal vi gjøre mer av i kulturskolen? Hva er viktig for elevene? 

OKTOBER

Mandag 16. oktober -  fredag 20. oktober
Jubileumsuke på kulturskolen - arrangementer hele uka.

 Se eget program på www.solakulturhus.no

Tirsdag 24. og onsdag 25. oktober kl 18.00 - Hovedsalen
"Jungelboken"
I samarbeid med Sola kulturhus presenterer elever ved
kulturskolen klassikeren "Jungelboken" av  Rudyard Kipling.
Dramatisering av Arne L. Næss/Wayne McKnight, musikk av
Svein Gundersen.
Billetter kr 200,-/175,-

DESEMBER

Tirsdag 12. desember  kl 19.00 - Tananger kirke
Kulturskolen holder sin tradisjonelle førjulskonsert i Tananger
kirke i samarbeid med Tananger skolekorps. .
Gratis inngang.

NOVEMBER

Fredag 24. november  kl 1130 - TABO
Elever fra kulturskolen holder konsert for beboere og
gjester ved TABO.

Fredag 1. desember  kl 11.30 - Sola sjukeheim
Elever fra kulturskolen holder konsert for beboere og
gjester ved Sola sjukeheim.



Når vi retter blikket videre mot framtidens kulturskole -  henter vi  
 inspirasjon og pågangsmot fra så vel kommuneplanen og
elevworkshops som den aller første Stortingsmeldingen om barne-
og ungdomskultur. I Stortingsmelding 18 (2020 -2021) Oppleve,
skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, fremheves
kulturskolens samfunnsoppdrag ytterligere. Kulturskolen skal nå ut til
flere barn og unge og være både skoleaktivitet, kulturaktivitet og
fritidsaktivitet. Visjonen er som hos oss: Kulturskole for alle.
Kulturskolens breddeprogram - åpne tilbud uten kontingent - blir
tillagt større vekt enn tidligere. Demokrati, inkludering, bærekraft og
nye samarbeidsformer gjennom kunst og kultur, er andre stikkord.
 
Det er derfor så kjekt at vi i selveste jubileumsåret 2023 absolutt kan
si at vi er på sporet av den nye tid. Samtidig må vi passe på at gullet
fra vår femtiårige historie også blir med oss i de femti neste. Når
kontinuitet og fornyelse spiller sammen og er på samme lag, kan
fantastiske ting skje! Sammen med masse annet, vil f. eks det
tverrfaglige prosjektet «Flere Farger» jubileumsuke og åpningsfest, 
 være noe av det vi er spent på i jubileumsåret. Vi vil levendegjøre
samfunnsoppdraget og visjonen «kulturskole for alle». Det borger for
en rekke magiske kulturskoleøyeblikk gjennom hele 2023! Så kom,
kom og bli med! 

De hjerteligste gratulasjoner og en varm takk til alle tidligere,
nåværende og kommende elever og ansatte i kulturskolen. En stor
takk rettes også til foresatte og alle våre gode og engasjerte
samarbeidspartnere. 
Den gode kulturskolen vår skaper vi sammen!   
 
Beste hilsen 
Irmelin Sangolt Tjelflaat, fungerende rektor 
Stine Berrefjord, rektor 2014 - 2022

JUNI

Lørdag 10. juni  kl 15.00 - Hovedsalen
Kulturskolens sommerforestilling. Vi avslutter skoleåret med en
feiende flott forestilling. Dyktige elever i våre ulike disipliner
fremfører sine numre.
Billetter kr 125,-/75,- www.solakulturhus.no

Torsdag 15. juni  kl 16.00 - Hovedsalen

"Du, Meg, Vi, Oss?"
Vi feirer dansen, dansegleden og fellesskapet, og inviterer til en
skikkelig dansefest med kulturskolens elever. Velkommen til en 
forestilling med masse energi, sprengende uttrykk, og et stort 
spekter av musikk og dans med både små og store dansere.
Billetter kr 125,-/75,- www.solakulturhus.no



FEBRUAR

Torsdag 9. februar kl 18.30 - Lille konsertsal
Huskonsert i Lille konsertsal. Elever fremfører 
stykker fra fjern og nær. Gratis inngang.

Søndag 19. februar kl 18.00 - Hovedsalen
Slagverkfestival
Slagverkelever ved Sola kulturskole, Stavanger
kulturskole og Gjesdal kulturskole har hatt prosjektuke. 
Kom og hør en storslått og energisk konsert der de
fremfører deler av det de har jobbet med. 
Billetter kr. 150/100,- www.solakulturhus.no

MAI

Fredag 5. mai kl 11.30 - TABO
Elever fra kulturskolen holder konsert for beboere og
gjester ved TABO.

Torsdag 11.mai  kl 19.00 - Sola Ruinkyrkje
Klassisk konsert med pianoelever fra kulturskolen.
Gratis inngang.

Fredag 12.mai  kl 11.30 - Sola sjukeheim
Elever fra kulturskolen holder konsert for beboere og
gjester ved Sola sjukeheim.

Uke 8 og 9 - Utstillingssalen
Sola kulturskole ved visuelle fag har et samarbeidsprosjekt
med ReSola; kreativt gjenbrukssenter for barnehager.
Barnehager i Sola kommune bruker vårt kunstverksted i
Kornbergveien, og to kunstnere har workshop i kreativ
skapende lek med barna en uke i måneden. Her jobber vi
med gjenbruksmaterialer som de finner i ReSola sitt eget
"skattekammer". Velkommen til å se kunsten barna har
laget!

"Det er kjekt å lære nye ting"
Aksel 8 år, kornett



APRIL

Lørdag 22. og søndag 23. april - Kulturhuset
Teaterfestivalen "Heile helgå med teater"
Sola og Stavanger kulturskole i samarbeid med Sola kulturhus
samles nok en gang for en helg full av teaterglede. Med
teaterforestillinger fra morgen til kveld er dette en unik arena
for alle teaterinteresserte barn og unge. Velkommen!
Billetter og program www.solakulturhus.no

Lørdag 29. april kl 12.00 - Kulturhuset
Åpen dag på kulturskolen 12 - 15. Barn og unge inviteres
for å oppleve mangfoldet av tilbudene vi har på
kulturskolen. Konserter, forestillinger, workshops m.m. 
Gratis inngang.

Mandag 24. april  kl 19.00 - utstillingssalen
Velkommen til vernissasje! Elevene ved visuelle fag, 
2. - 10. klasse, inviterer til utstilling der de viser arbeider fra
vårens prosjekter. Utstillingen vises fra 24. - 29. april.
Gratis inngang.

Kulturskolen holder sin årlige vårkonsert i Ræge kirke 
sammen med  Håland og Dysjaland skulekorps.
Gratis inngang.

Onsdag 29. mars  kl 19.00 - Ræge kirke

MARS

"Vi synes danseundervisningen er veldig god,
 og det er veldig snille lærere."
Alma og Inger 13 år, dans


