
Programblad

Teaterfestivalen

”Heila helgå med teater””Heila helgå med teater”
14. - 15. mai 2022

Sola kulturhus

I samarbeid med Sola kulturskole og 

Stavanger kulturskole

Litt info:

Kaféen er åpen fra kl. 10. 30 - 17.00.

Billetter byttes i bånd. Dette gjøres i resepsjonen. Bånd gir
inngang til alle forestillinger i programmet. 

Alle tider er cirka tidspunkter.



Hjertelig velkommen til 
Heila helgå med teater! 

Etter en ufrivillig pause er vi endelig klare for å ønske velkommen til teater-
festivalen igjen. Festivalen arrangeres i år for 12. gang, og er et samarbeid 
mellom Sola- og Stavanger kulturskole og Sola kulturhus. Årets festival byr 
på i alt 11 forestillinger, hvor tematikk og innhold har et stort spenn.  

Ideen bak festivalen har i alle år vært å vise forestillinger fra begge kultur-
skoler i løpet av en helg. Det er lagt vekt på at alle elevgrupper som deltar 
skal få vise sin forestilling flere ganger.  I løpet av helgen vises det over 30 
forestillinger, det blir som et slags teatermaraton. Dette gir mange fine og 
gode opplevelser for elever og publikum. I tillegg til å opptre selv får elevene 
også god anledning til å se hverandres forestillinger, og festivalen har derfor 
blitt en god møteplass for elever og lærere der de kan bli inspirert av hver-
andre.  

En stor takk også til alle aktørene som opptrer. Vi gleder oss til å se alle de 
dyktige unge skuespillerne som skal på scenen. Å opptre foran et publikum 
krever en god porsjon viljestyrke og til dere som gjør det for første gang; 
tvi-tvi!!    

Vi ønsker å takke kulturskolenes lærere for det fine og gode arbeidet de ut-
fører for å få forestillingene opp på et høyt nivå. Vi setter stor pris på å huse 
denne fine festivalen, velkommen tilbake neste år!  

Kjære publikum; vi gleder oss til å ta imot dere og håper dere får mange fine 
teateropplevelser i løpet av helgen. Ta godt imot årets deltakere!  

La teppet gå opp og god fornøyelse!  

På vegne av Sola kulturhus  
Eirik Vatne – Daglig leder 

Askepott og prins Leonardo av Capers

Eventyrkomedie av Ingunn Andreassen og Kjersti Bryhn.

Ta en klype eventyrbok-Askepott og tilsett litt av Disneys glitter. Deretter 
sper du på syttiårenes fjernsynsteater for barn og rører det inn med "Idol", 
"Ungkaren" og "Jakten på kjærligheten". Da får du "Askepott og prins Leo-
nardo av Capers".

Prins Leonardo av Capers er lei av å være ungkar, og finner ut at han skal 
avholde en talentkonkurranse for å finne drømmedama. Askepott sliter med 
stesøstrene sine Sossen og Babben og må gi dem SPA-behandlinger støtt og 
stadig.

Vil Askepott klare å komme seg på talentkonkurransen? Er det dessuten 
nødvendig med en "extreme makeover" fra feene først, eller kan hun være 
som hun er? Vil Askepott helt uten videre virkelig ha prinsen?

Stykket har den tradisjonelle eventyrformen, men handlingen er lagt til nye-
re tid og inneholder mange satiriske spark mot vår moderne hverdag

Målgruppe: Alle
Varighet: 40 min

Instruktør: Torfinn Nag 
Medvirkende:  
Iben Martine Myhre Hogstad, 
Ingeborg Frafjord, 
Isabella Hellich Eiane, 
Kaja Weibell, Mia Hakli, 
Pia Hovland, 
Rebekka Flood-Engebretsen, 
Stine Therese Grannes, 
Tor Harald Norby Jåsund. 

Sola kulturskole 



Vente på fugl

Av Sigmund Løvåsen

I ein kjellar står ein soldat framfor ein vegg med enkle måleri. Kven har vore 
der, og kvifor har dei måla akkurat desse bilda? Han begynner å sjå føre seg 
kva som har hendt i rommet. Under ein flyalarm søker sju unge menneske 
tilflukt i kjellaren. Dei blir dratt mellom ønsket om å vite kva som skjer der 
ute, og redsla for kva dei skal få vite. Krigen står stadig meir konkret og 
vond fram for dei.

Målgruppe: Ungdom/voksen
Varighet: ca. 35 min

Instruktør: Elisabeth Hamre
Medvirkende lag 1: Pia Forsberg Stensland, Linnea Erga, Lona Ebenhard 
Flotve, Eilin Hammonds Sveinall, Ella Østgaard Skotnes, Sigrid Langen-
Ravndal, Liv Tjelta Thorsdaug, Gabriel Vervik Søvik. 

Medvirkende lag 2: Tora Elizabeth Buer Søiland, Liv Utengen Sandstad, Ada 
Sofie Eltervaag Fuglestein, Eline Nygaard Høiaas, Ella Østgaard Skotnes, 
Gabriel Vervik Søvik, Ingeborg Oline Stokkeland Hansen, Sigrid Langen-Ravndal.

Stavanger kulturskole

Aldriland - Konkylien

Det er sent en kveld i Aldriland. Tikk Takk, Sikk og Sakk er i ferd med å få 
seg en god natts søv da kveldsroen plutselig blir brutt av noen irriterende 
tikkende lyder. Det er den indre klokken til Tikk Takk som har begynt å 
tikke! Det betyr én ting - og det er at deres kjære Havdronning er i fare. Hva 
har skjedd med henne?  

Etter mange år med stressmestring opplever Tikk Takk igjen stress av den 
tikkende klokken. Sikk og Sakk blir sendt avgårde for å finne ut hva som har 
skjedd. Kan sjørøverne og den beryktede Kaptein Jenny Krok ha noe med 
dette å gjøre? 
 
Handlingen skjer i Aldriland mange år etter at Wendy og brødrene har vært 
der. Oldebarnet Greta befinner seg nå på øya sammen med Peter Pan og 
gjengen. Vi møter pirater - eller sjørøvere om du vil, et par rare sjøvesener 
som Tikk Takk adopterte da de var bitte små, noen sjarmerende feer og 
eventyreske havfruer. 

Målgruppe: Alle
Varighet: ca. 30 min

Intruktør: Elisabeth Hamre
Medvirkende: Angela Ines Steen Undheim, Hassan Abdelredha, Hugo 
Maximilian Jansen-Vistnes, Kristina Nevgad, Linn Steinhaug Ådnøy, Lorrain 
Lode-Kolz, Maja Mannes, Maren Burgaard-Larsen, Maria Munkvik, Martha 
Hjelmervik, Rawan Abdelredha, Sigurd Skottene Twiss, Tale Kvie-Sande, Theo 
Ove Pedersen, Tobias Folgerø, My Ninadatter Godtlibsen Johansen. 

Sola kulturskole 



Keiserinnens dyre klær 

”Keiserinnens dyre klær” er en komedie fritt etter eventyret ”Keiserens 
nye klær” av H. C. Andersen. Keiserinnen og hennes hoff  er kun opptatt 
av mote, sminke og klær. Finansministeren er stresset over all pengefor-
bruket på klær, og bedre blir det ikke da to moteskapere fra Italia, Dolce 
og Banana, ankommer slottet. Moteskaperne lager klær som er sydd på en 
slik avansert måte at personer kun med eksepsjonelt god smak klarer å se 
klærne. Slike klær vil selvfølgelig Keiserinnen ha - samme hva det koster!

Målgruppe: Alle
Varighet: Ca. 20 min

Intruktør: Silje Helland
Medvirkende: Agnes Skram-Bø, Amalie Rønning, Herman Oliver Olsen, Julie 
Sjøstedt Ognedal, Konstanse Bergitte Joa Dueland, Lisbet Sif  Joakimsdottir 
og Rikke Skaarstad          ....................................................................................

Den slemme prinsessen

Prinsessen er slem og misfornøyd med alt. Hun vil ikke ha på finkjole og 
ikke fine sko. Hun er ulydig og slem. Tre prinser kommer for å fri til henne. 
To av dem vil hun ikke ha, men den tredje vil hun ha. Men han vil ikke ha 
henne siden hun er så slem. Kongen og dronningen sier at nå kan hun ha det 
så godt.

Men en alv hjelper henne med å bli snill. Og da vil prinsen ha henne likevel. 
De to andre prinsene får hver sin hoffdame og alt ender godt. Til slutt får vi 
en fin sang.

Målgruppe: Alle
Varighet: 20 min

Instruktør: Torfinn Nag
Medvirkende: Daniel Jardine, Danita Rebekah Gudmundsen, Hedvig Lea 
Seppola, Jan Henry Grebstad, Kinza Malik Mooken, Kristine Tjora, Malie 
Svendsen, Synne Larsen Byberg, Tomine Wigestrand Tue. 

Sola kulturskole 

Den slemme prinsessen 2018



Teaterkompaniets - Mini Musical Revue

Internatskole, kjærlighet og konflikter, en sliten bestyrer og opprørske kids!
Boom Boom Yeah Yeah! - og en meget tynn rød tråd. 

Målgruppe: Alle
Varighet: Ca 20 min

Instruktør: Elisabeth Hamre
Medvirkende: Teaterkompaniet med venner + Scenevingene

Mina Mossige, Marie Sandmo Hagenberg, Felicia Thompson, Aurora Veen 
Alsterberg, Sander Skarås Pedersen, Ronja Guldbrandsen, Ingeborg Oline 
Stokkeland Hansen, Marion Jørgensen, Tora Elizabeth Buer Søiland og Ada Sofie 
Eltervaag Fuglestein. 

Scenevingene: Angela Ines Steen Undheim, Hassan Abdelredha, Hugo 
Maximilian Jansen-Vistnes, Kristina Nevgad, Linn Steinhaug Ådnøy, Lorrain 
Lode-Kolz, Maja Mannes, Maren Burgaard-Larsen, Maria Munkvik, Martha 
Hjelmervik, Rawan Abdelredha, Sigurd Skottene Twiss, Tale Kvie-Sande, Theo 
Ove Pedersen, Tobias Folgerø

Stavanger kulturskole 

Teatermysteriet 

Lise og Maja har tatt fri fra detektivbyrået sitt for å hjelpe regissøren Bar-
bro å sette opp Hamlet. Mitt i alt dette oppdager de plutselig at kongekro-
nen har forsvunnet. Hvem har tatt den? Politimesteren spiller også i stykket 
og må prøve å løse gåten. Men hun er ikke så god til å løse mysterier. Sara 
og Dina vil gifte seg i Italia og trenger penger til det. Barbro mister regijob-
ben til politimesteren og vil kanskje hevne seg? Tyven blir avslørt, men det 
ender godt.

Målgruppe: Alle
Varighet: 30 min

Instruktør: Torfinn Nag
Medvirkende: Amalie Moen, Atina Søraunet, Chloe Linnea Grainger, Elisabeth 
Sofia Joa, Isabella Moraes Barcellos, Nora Broms Tharaldsen.

Sola kulturskole



Kriminaletterforsker Karlsens Klesmysterium 

Søstrene Frida, Ida og Gida designer klær. En dag forsvinner hele 
kleskolleksjonen. 
Brødrene Petersen hadde planlagt å stjele klærne. Men de kommer til tomt 
bord. Hvor er klærne? Og hvem er de egentlige tyvene? 
Kriminaletterforsker Karoline Karlsen og hennnes kompanjong Hennie 
Hermansen blir satt på saken......... 

Målgruppe: Alle
Varighet: 25 min

Instruktør: Øygunn Ebenhard
Medvirkende lørdag: Alva Sofie Klippenberg, Amund Hammonds Sveinall, 
Embla Lea Nygaard, Jonah Uyttendaele, Kaavya Singh, Katie Cabral, Nataniel 
Hausken De Boer, Olivia Vinningland, Serina Grødem, Tea Mira Stanisavljevic, 
Ylva Borgfjord Nærland.

Stavanger kulturskole

Alice i eventyrland

av Charlotte Fjell Lindman, fritt etter Lewis Carroll

Alice følger etter kaninen og faller ned i eventyrland der hun møter presset 
og fristelsene ved det å være ungdom. Kålormen vil ha henne med på et liv 
med bare gaming. Hattemakeren og hipstervennene hans synes alt som er 
vanlig er kjedelig. Tweedledee og Tweedledum er populære, like og perfekte. 
Kaninen er treningsnarkoman. Og dronningen kapper hodet av alle som ikke 
strekker til.

Målgruppe: Alle
Varighet: ca. 30 min

Instruktør: Torfinn Nag
Medvirkende: Alma Aksnes, Arijana Agushaj, Daniz Safarali, Maya Pettersen 
Satur, Pernille Jørgensen.

Sola kulturskole 

Forestilling 2019



En Knutsen og Ludvigsen forestilling

Knutsen og Ludvigsen bor i verdens beste tunell. En dag får de et ugreit 
og strengt besøk i tunnelen, som resulterer i at de blir kastet ut. Til og med 
grevlingen og det store rosa dyret som også bor i tunnelen må flytte. De må 
pønske ut en plan for å få tilbake hjemmet sitt og da er det bare en person 
som kan hjelpe dem, nemlig Kaptein Knutsen.

Målgruppe: For alle
Varighet: 25 min

Instruktør: Elisabeth L. Berg og Silje Helland
Medvirkende: Amanda Reppert, Emily Riedel, Hilde Jacobsen, Jonas Vinoj 
Sivapalan, Katharina Wallentinsen, Line Jensen, Linn Victoria Sjursen Vatne, 
Marita Hana, Martin Eia Lerøen, Nicolai Taksdal, Rikke Sunde, Thomas Nadeau 
og Ånund Rysstad Mosbron.

Sola kulturskole 

Jorden rundt på 80 dager

Oppfinneren Phileas Fogg har inngått et veddemål der han må bevise at man 
kan reise rundt jorden på 80 dager. På denne reisen møter vi på alt fra prin-
sesser på rømmen, magedansere, sykesøstre i forkledning, en tullete inspek-
tører og en god dose forvekslinger.

Målgruppe: Alle
Varighet: ca. 40 minutter

Instruktør: Silje Helland
Medvirkende: Alla Rodina, Anita Soares Hosaas, Celine Bjåstad, Eiril 
Giljarhus, Lilly Alexandra Khoudokormoff-Taylor, Malin Sjøstedt Ognedal, 
Martine Skramstad Lie og Rikke Madeleine Lutro Hokstad

Sola kulturskole 

Narnia 2016

Mamma Mia 2018



Hovedsal Intimscene Lille 

konsertsal

Kl. 10.00 Knutsen og Ludvigsen

Kl. 10.40 Teatermysteriet

Kl. 11.15 Teatermysteriet

Kl. 11.30 Aldriland konkyleen

Kl. 12.25 Keiserinnens dyre klær Kl. 12.25 Kriminaletterforsker

(søndag)

Kl. 12.55 Keiserinnens dyre klær Kl. 12.55 Kriminaletterforsker

(søndag)

Kl. 13.30 Mini Musical Revue

Kl. 14.00 Den slemme 

prinsessen

Kl. 14.30 Den slemme 

prinsessen

Kl. 15.00 Jorden rundt på 80 

dager

Kl. 15.45 Alice i Eventyrland Kl. 15.45 Vente på fugl

Kl. 16.16 Alice i Eventyrland Kl. 16.15 Vente på fugl

Kl. 16.45 Askepott og Prins 

Leonardo av Kapers

Kl. 17.25 Kriminaletterforsker

(lørdag)

Kl. 17.55 Kriminaletterforsker

(lørdag)


