
Karlsøyfestivalen

6. - 8. august 2004

En annen verden har begynt

Karlsøyfestivalen er en musikk- og
kulturfestival med mening!

Den er ei markering av motstand mot et samfunn der de viktigste verdi-
ene er lønnsomhet, konkurranse og grådighet.
Den er en protest mot raseringen av distriktene, miljø-ødeleggelsene,
rasismen og sexismen.
Den protesterer mot kolonialismen, utbyttinga og den brutale under-
trykkinga av folkene i sør.

Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av alle motkrefter!
Den skal gjenspeile, gjenskape og  fremme alle de alternative kreftene
som streber mot en annen og bedre verden preget av solidaritet, medfø-
lelse og kjærlighet!

Karlsøyfestivalen
9138 Karlsøy

Kontakt: Svein-Egil Haugen
Tlf: 77749314 / 97096566

karlsoyfestival.com

Fra tirsdag: seminarer, workshops, film,
kurs, osv.  Fredag og lørdag: rocknroll,
hiphop, electronica, folk, ska/reggae,

nord-norsk musikk etc, fra ettermiddag
til klokka 3 på natta!

Tungtvann
Helldorado
Salvatore

Groan Alone
Bøyen Beng

Karlsøy Prestegaard
Dread Men Walking
Grounation Crew

HausmaniaHipHopConnection
og flere kommer til

i samarbeid med:
Attac Tromsø
Hausmania
Hunap Ku

10.05.2004

Seminarer, workshops, film, kurs, diskusjoner og
kurs fra tirsdag 3. august

 Øl- og vinsalg.

Aktiviteter for ungene,
natur-og kulturvandring,
rockegudstjeneste,
utstillinger,
og mye mer.

Vi stiller med god og billig mat!
Grilla kjekjøtt med  salat, fisk og fiskekaker,
vegetarmat, frokost, etc



EN ANNEN VERDEN PÅ KARLSØY

En annen verden er ikke bare mulig, den har allerede begynt. Den har
begynt i mange ulike former på mange ulike steder. I Norge har den be-
gynt på Karlsøya, Hausmania, Hurdalsjøen økologiske landsby og
Svartlamoen. Rundt i verden er det utallige  andre eksempler. Noen av
disse er Christiania i Danmark, Centro Soziales i Italia, Zapatistene i
Chiapas, og De Jordløses Bevegelse i Brasil. En annen verden er her og
nå – og den er mange.

En verden der mennesker er viktigere enn kapital, en verden der verdig-
het er et viktigere begrep enn budsjett. En verden der alle har ansvar for
hverandre og naturen vi lever i. Dette er verdier som i dag finnes i små
samfunn over hele kloden. Det være seg i et hjem, en bygård, en bydel,
en landsby eller i et nettverk. Uansett hvor det er, eller hvordan det er
organisert, det er i dag utallige eksempler på mennesker, steder, samfunn
og nettverk som bærer en annen verden i seg. Det denne verdenen tren-
ger nå er fora som kan gi disse initiativene næring, og rom til å vokse i.

Karlsøya - Ei spesiell blanding!

Karlsøya i Troms, Nord Norge, har siden 70-tallet, vært et unikt eksperi-
ment der typisk urbane verdier blandes med det primære: å produsere
mat.  På Karlsøya er det jordbruket som er basis for bosettinga og samti-
dig er billed- og brukskunst og rockemusikk helt vesentlige elementer i
Karlsøykulturen. Denne politiske motkulturen er det ikke mindre behov
for i dag enn det var for 30 år siden, tvert imot.

Vi står midt inne i samfunnsendringer som er så dyptgående og skjer så
raskt at det tidligere bare skjedde tilsvarende i krigstider. Distriktene av-
folkes nå, og landet legges øde. Samfunnet kan ikke lenger garantere
matforsyninga i en krisesituasjon. Politikerne gir fra seg ansvaret for
samfunnet til private interesser og fellesskapet forvitrer i et akselere-
rende tempo. «Alt er håpløst og vi gir oss ikke!» som en ikke ukjent
norsk poet engang sa det.

Rom for dialog og samarbeid

Karlsøyfestivalen inviterer derfor, mennesker som føler spiren til
en ny verden vokse i seg, til å samles på Karlsøy i Troms. Vi øn-
sker slik å samles for å jobbe for en verden der det er plass til flere
verdener. For at verdenen vi lever og utvikler oss i, blir en møte-
plass for mennesker som lever side om side i fredelig og respekt-
full sameksistens. Dette betyr for oss å skape rom for dialog og
samarbeid. Vi vil invitere mennesker fra forskjellige kulturelle ho-
risonter så vi kan møtes og arbeide sammen rundt felles prosjek-
ter. Når mennesker møtes i gjensidig respekt skapes det rom for
økt forståelse og konstruktiv handling. Vi kan gjennom dette få
inspirasjon og verktøy til å møte utfordringene i livene våre, på
alle plan. Vi kan være med å påvirke utviklingen i en retning der
intoleranse blir forvandlet til respekt, og fordommer oppløses av
ny forståelse gjennom dialog og kommunikasjon

Festivalen finner sted på Karlsøy i Troms første uka i August.
Hovedfokuset er på utveksling av erfaringer og visjoner rundt det
å skape samfunn og nettverk som sikter mot en ny og bedre ver-
den. Det vil derfor være et delvis åpent program (med unntak av
musikken i helgen som forhåndsbookes av festivalen). Dette er
fordi vi ønsker at alle som har noe å bidra med skal få komme til.
Innholdet fastsettes fra nå, fram mot og under selve festivalen.

Dersom du/dere ønsker å bidra til programmet i festivalen
med spesifikke punkter eller temaer, er du/dere velkommen til
melde fra om dette til ole@meme.no .

Karlsøya ligger på nesten nøyaktig 70 o nord, 20 o øst.
En times buss- eller biltur + 35-40 minutters fergetur fra Tromsø.
Sjekk buss- og båtruter på websida vår. Det vil bli satt opp ekstra
ferge- og hurtigbåtanløp etterhvert.

Festivalen arrangeres for 5. gang. I fjor kom det ca 1500 mennes-
ker. Det forventes flere i år.


