
• SAMSPILL OG FELLESSKAP 
• PERSONLIG UTFOLDELSE OG UTVIKLING 
• SELVRESPEKT OG SELVREALISERING
• DELTAKELSE OG INKLUDERING 
• MENNESKEVERD OG EKTE GLEDE

Bli med oss å skape Nordens beste 
feel good festival for alle mennesker 

Sound of Happiness
festivalen 2.-3. juni 2018

www.soh.no

ÅR



Vi ønsker å inngå gjensidig berikende samarbeid med 
partnere som deler våre verdier og ønsker og bidra til 
festivalens grunnfilosofi

Med festivalen ønsker vi å skape et inspirerende miljø hvor mennesker med 
særlige behov kan uttrykke seg som fullverdige kulturformidlere. Vi vil legge 
til rette for at intet handikap skal stå i veien for å delta – enten det er på 
scenen, som frivillig eller blant publikum.

Alle skal få en flott festivalopplevelse, knytte nye vennskap og skape 
uforglemmelige minner. Som alltid inviterer vi gjesteartister fra fjern og 
nær, og spesielt viktig er det at våre egne utøvere treffer andre band og kor i 
samme situasjon. Kjente og kjære lokale og nasjonale artister stiller opp år 
etter år.

I 2017 kunne vi notere oss besøksrekord med over 2000 mennesker 
og deltagere. Gjennom et utmerket samarbeid med gode partnere er 
arrangementet også sikret en god, sikker og profesjonell gjennomføring. 
Bli med oss i 30 års jubileumsåret!

Velkommen til en festivalopplevelse
utenom det vanlige



Lørdag kl. 12-16
Sound of Happiness inviterer frivillige 
organisasjoner med fokus på barn 
og unge i Kristiansand til felles 
arrangement.

Mulighet for leie av standplass, 
innslag fra scene, aktiviteter på 
festivalområde, og oppvarming til 
kveldens konsertopplevelse.

Vi håper dette kan bli starten på 
et videre samarbeid med frivillige 
organisasjoner, som alle jobber mot 
samme mål. Økt tilbud og aktivitet 
for barn og unge i Kristiansand.

Søndag kl. 13-17
Med mer enn 20 innslag og inviterte 
gjester kjører vi full festivaldag i beste 
Sound of Happiness-stil!

I tillegg ønsker vi å ha med de 
samme partnerne som på lørdag. 
De beholder sine standplasser/
aktiviteter, og skjerm/bilder/video 
kan brukes til profilering.

Begrenset tid til innslag på scenen 
fra disse på søndag, men selvsagt 
avhengig av innslaget. 

Program 2018
Sted: Øvre Torv



Kontakt
Festivalsjef Vidar Mortensen, tlf 924 16 961, e-post: vidar@soh.no
Styreleder Stian Brødsjø, tlf 93 04 48 55, e-post: stian@soh.no

Sound of Happiness Kompetansesenter er en privat stiftelse som utvikler og 
organiserer musikkundervisning for utviklingshemmede. Hver uke får mer enn 100 
elever undervisning i sang og spill, enkeltvis eller i grupper.

Sound of Happiness festivalen er en helt spesiell anledning til å støtte et godt arbeid 
som utgjør en betydelig forskjell i mange menneskers liv. Vi kan tilby:
• Profilering i all markedsføring og på festivalen
• Valgfri opptreden med våre artister på bedriftens egne arrangementer
• Festivalpass og mulighet for stand/telt på festivalområdet
• Mulighet for å lage egne arrangementer i tilknytning til festivalen
• Tilrettelegging av egne musikkaktiviteter og organisert deltakelse på våre eksisterende

tilbud etter behov
• Rådgivning for ansatte med familiemedlemmer i vår målgruppe
• Sponsorinntektene gjør det for eksempel også mulig å la våre elever, band og 

tilreisende grupper opptre uten å måtte betale egenandel.

Bli med å lage folkfestivalen som samarbeidspartner 

f soh.krs www.soh.no


