Om Sola Kammerkor:
Sola Kammerkor ble stiftet 13. oktober 1987 og kan dermed feire sitt 30-års jubileum i 2017.
Koret feiret 20 års jubileet med tur til Praha og deltakelse i Prague International Choral
Competition. Der ble vi belønnet med sølv i kategorien ”Folksong”. Foruten tur ble det også
arrangert en flott jubileumskonsert i hovedsalen i Sola Kulturhus.
Lille Konsertsal i Sola Kulturhus er vårt tilholdssted når vi har vår faste øvelse hver mandag
kl 19.30-22.00.
Koret har for tiden over 30 aktive medlemmer fordelt på dame- og herrestemmer i
aldersgruppen 25 til 60.
Koret har hatt flere konserter og kabareter i Kulturhuset. Både egne produksjoner og
deltakelse i andre oppsetninger. Høsten 2006 var koret med i ”Musical Highlights” sammen
med profesjonelle sangere og dansere. Dette ble en ny og spennende erfaring for koret.
Siden 1989 har Ernst Th. Monsen dirigert koret, og han er en stor inspirasjonskilde med sine
flotte arrangement og spennende idéer. Kammerkoret har hatt en jevn stigning i nivået, og
repertoaret har alltid vært allsidig med et bredt spekter av kormusikk. Swing repertoaret har
imidlertid ligget i bunn og har fulgt koret siden begynnelsen av 1990-tallet.
Kabareten ”Brisling i Stim” skiller seg ut. Koret hadde premiere på denne forestillingen 8.
mars 1997 på Hermetikkmuseet og var en stor suksess. Den tok for seg en historisk reise fra
hermetikkby til oljehovedstad. Den sto på korets repertoar i to år og ga oss mange oppdrag,
ikke minst for næringslivet. Uforglemmelig var da vi sang et utdrag om bord på ”Sørlandet”,
under Tall Ships Race i Stavanger sommeren 1997, i tropevarme og en yrende sydenstemning
i byen.
Året før var koret så heldig å få delta på Maijazz i et samarbeid med Ove Hetlands Trio og
Rønnaug Foss Alsvik, kalt ”Religiøse folketoner fra Ryfylke”.
I mai 2000 var koret teknisk arrangør og vertskor for Sangerstevnet på Sola, i regi av Sør
Rogaland Korforbund. Det var et stort løft for koret hvor samtlige medlemmer deltok i små
eller større roller, og dessuten deltok vi på konserter.
I tillegg til jazz og swing har koret et stort irsk repertoar. Turer til Skottland, Irland og
Tsjekkia gir gode minner og hyggelige fellesopplevelser.

Sola Kammerkor kan ellers by på popballader, latinamerikanske sanger, folketoner og
klassisk musikk. Vi opptrer på høyst ulike steder; i kirker, kunstmuseum, kjøpesentra,
forsamlingshus, i friluft og private boliger. Spesialoppdrag har vi også påtatt oss; som åpning
av Telenorbygget og Konmøb på Forus og i 2009 ASKO sitt nye sentrallager på Skurve i
Gjesdal.
Koret arrangerte i 2009 i samarbeid med korene VSOP og Frøysang en stor MODS konsert
med Aleksander Mæland som gjesteartist. Konserten ble avhold i Store konsertsal i Sola
Kulturhus og ble stor suksess.
Vi har hatt turer til korfestival i Barcelona, julemarked i Bath og tur til Island. Vi prøver å ha
utelandsturer omtrent annet hvert år og disse har alltid blitt gjennomført med stor suksess.
I 2013 ble det gjennomfør prosjekt sammen med koret Con Brio og Stavanger Amatør
Symfoni Orkester. På programmet stod blant annet klassiske verk som Händels Utrechter Te
Deum og Hallelujakoret fra Messias, og Mozarts Laudate Dominum.
I 2014 feiret vi vår dirigent Ernst Th. Monsens 60 års dag med stor konsert i Gausel kirke
sammen med Gausel Kirkekor og flere musikere. Musikken som ble fremført på denne
konserten var utelukkende skrevet og arrangert av jubilanten.
I 2016 gjennomførte vi konserter sammen med koret Con Brio og Stavanger
Amatørsymfoniorkester, med det svenske klassiske verket ”Forkledd gud”. Konsertene ble
avholdt i Gausel og Nærbø kirke.
Vi har som tradisjon å delta på noen faste arrangementer hvert år. Nyttårskonsert hver januar i
regi av Norges Korforbund Rogaland. Dette er en konsert der flere av regionens kor deltar og
all inntekt går uavkortet til utvalgte veldedige formål.
Før sommeravslutning har vi holdt sommerkonsert i Rogaland Kunstmuseum hvert år. Dette
er en fin konsert i flotte omgivelser.
Vi har de siste årene hatt gratis jazzkonsert i Breitorget i Stavanger. Her treffer vi publikum vi
ellers ikke hadde nådd og ser på dette som en ypperlig anledning til å øve på fremføring og å
få vist oss frem.
Julen synges inn i Sola Kirke i desember hvert år. Dette er et av årets høydepunkter.
I år er det nytt jubileum og 30 år skal selvsagt feires som seg hør og bør.
Det planlegges stor konsert med variert innhold i Store konsertsal i Sola Kulturhus i
november 2017.
Sola Kammerkor er som det her kan leses et kor med en god historie bak seg, et svært variert
repertoar og med mye musikkglede. Vi har en stabil medlemsmasse som trives godt og vi har
det veldig kjekt sammen. Det sies at koret synger alt det går an å sette melodi til- og det
stemmer ganske godt. Vi er glad i store klassiske verker, men også i svingende jazzrytmer og
folkemusikk. Vi elsker å vise hva vi kan og streber alltid etter de gode øyeblikkene, både på
øvelser og konserter.

