
 
 
 
 
 
 
 
Invitasjon til jubileumsforestilling – Sound of Happiness 30 år 
 
Sted: Q42 
Tid: 3.november 18:00 
 
Om forestillingen: 
Forestillingen vil vare i underkant av 3 timer, og det inkluderer både fremføring og taletid. Det blir en pause 
midtveis i programmet. Et gjennomgående tema for forestillingen er vennskap og kjærlighet, og de bånd som 
skapes mellom elever, støtteapparat og publikum. Selvsagt med fokus på utfoldelse og glede gjennom 
musikk. Alle våre elever kommer aktivt til å delta, og vi setter sammen ett større band og ett kor for 
anledningen. Det er disse to gruppene som spiller og synger fast gjennom hele forestillingen. I tillegg vil våre 
nystartede dramagrupper også være en aktiv del av sceneshowet. Forestillingen blir supplert med bilder, 
lydspor, video og lys for å bygge opp under tema. Vårt viktigste mål er at alle får sjansen til å delta og bidra, 
samtidig som masse øvelse og kyndig veiledning betyr mye for kvaliteten på showet. 
 
Om Sound of Happiness: 
Sound of Happiness startet i 1988 med 5 medlemmer, og nå i 2018 er det nærmere 90 elever som ukentlig 
mottar tilrettelagt undervisning i musikk, sang og drama. I tillegg til undervisningen kommer konserter, 
festivaler, andre opptredener og tilstelninger i våre egne lokaler i Kongens gate 35. I 2017 var det ca 20 000 
som opplevde våre artister på nærmere 40 spilleoppdrag. Fra 2017 fikk vi også en fast tildeling over 
statsbudsjettet, som gjør at vi kan skape et enda bedre og bredere tilbud lokalt. I tillegg kan vi fremskynde 
våre planer om å utvide tilbudet utenfor Kristiansand. Sound of Happiness driver også et dagsenter for 
Kristiansand kommune, hvor 7 personer deler på 5 dagplasser. 
 
I Sound of Happiness er det bygd opp et godt, trygt og inspirerende miljø for utviklingshemmede og deres 
støttespillere, og initiativtakerne kan med stolthet si at man har lykkes med å bygge opp et blomstrende fint 
miljø som aktivt sprer musikk og glede. Siden 1988 har vi ved bruk av velfungerende systemer og gode 
nettverk, bygget en unik kompetanse og verdifull erfaring. I tillegg kommer de helsemessige gevinstene som 
den enkelte oppnår gjennom mestring og personlig utvikling; alt i trygge rammer og gjennom tilrettelagt 
undervisning, fra våre dyktige instruktører.  
 
Ved siden av musikk, undervisning og utvikling for den enkelte, så ser vi også en sosial verdi av det arbeidet 
som Sound of Happiness driver. Gjennom samhandling og kommunikasjon mellom elever, pårørende, frivillige 
og ansatte, blir man også en del av et større felleskap og utvikler sin sosiale identitet. 
 
Vi ønsker svar innen 30. september til post@soh.no, med navn og antall billetter som skal holdes av. 
 
Velkommen!  
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

_______________________ 
Stian Brødsjø 

Daglig leder 
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