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KARLSØY
FESTIVALEN

3.-8.aug
2004

«En annen verden har begynt»karlsoyfestival.com

TIRSDAG 3/6
Buss fra Tromsø kl. 13.00 og 16.50
Ferge fra Hansnes kl. 6.40, 12.00, 14.50 og 20.40
ONSDAG 4/6
Buss fra Tromsø kl. 13.00 og 16.50
Ferge fra Hansnes kl. 6.40, 14.50 og 18.50
TORSDAG 5/6
Buss fra Tromsø kl. 13.00 og 16.50
Ferge fra Hansnes kl. 6.40, 9.05, 14.50 og 18.50
FREDAG 6/6
HURTIGBÅT FRA TROMSØ (PROSTNESET) KL. 17.00
Buss fra Tromsø kl. 13.00 og 16.50
Ferge fra Hansnes kl. 6.40, 10.45, 14.50, 18.20 og  22.20
LØRDAG 7/6
Buss fra Tromsø kl. 13.10
Ferge fra Hansnes kl. 8.35, 14.50 , 15.20 og 18.30
NATTFERGE ETTER KONSERTEN KL. 4.00 til Hansnes og Vannøya
SØNDAG 8/6
Ferge fra Vannøya kl. 09.35  med ankomst Karlsøy ca. kl. 09.50 til
Hansnes og fra Hansnes kl. 1020 med ankomst Karlsøy ca. kl. 11.00 til
Vannøya
HURTIGBÅT TIL TROMSØ KL. 15.00
Ferge fra Karlsøy kl. 1635 og  kl 18.50. Denne ferga korresponderer
med buss til Tromsø fra Hansnes kl. 20.00

Buss- og båtruter

Karlsøy kommune
Støtta av

Karlsøyfestivalen er en musikk- og
kulturfestival med mening!

Den er ei markering av motstand mot et samfunn
der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkur-
ranse og grådighet. Den er en protest mot rase-
ringen av distriktene, miljøødeleggelsene, ra-
sisme og diskriminering. Den protesterer mot ko-
lonialismen, utbyttinga og den brutale under-
trykkinga av verdens folk.

Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av
alle positive motkrefter! Den skal gjenspeile, gjen-
skape og fremme alle alternative krefter som kjem-
per for en annen og bedre verden preget av soli-
daritet, medfølelse og kjærlighet! i samarbeid med Attac,

Hunap Ku og aktivister fra
Hausmania, Svartlamon og

Hurdalsjøen økolandsby

Ring 77746220
dersom du må ha
båtskyss utenom
oppsatte ruter.

Troms fylkeskommune

Fergekaia

Festivalområdet

Camping

Til Sandvika

Film / Seminarer

Butikk / Pub

Camping

Festivalbevis:
Over 18 år kr 400
Mellom 12 og 18 år kr 200
Det selges IKKE dagsbilletter.
Under 12 år gratis i følge med en voksen
Festivalbevis selges på fergekaia, ved inngangen til festivalområdet og
i inngangen til puben på Karlsøy Brygge. Det forhåndsselges også hos
Trafikktriangelen i Tromsø sammen med tur/retur med hurtigbåt. (Også i
år er det håndmalte festivalbevis!)

God og rimelig mat på festivalområdet. Grilla kjekjøtt,
salat, supper, fiskemat, vegetarmat, frokost osv
Øl og vin selges på avgrensa område på festivalen.

Camping fritt i utmarka. Det er mange fine steder
på øya å slå opp teltet, også ved festivalområdet.
Folk som vil ha ro og som har med barn anbefales
å campe et stykke fra festivalområdet, f.eks i eller
langs veien til Sandvika.
Det blir satt opp utedo flere steder i de aktuelle
områdene. Vann må hentes på festivalområdet.

Lørdag formiddag fra kl 11.00 på festivalområdet:
Eventyrsti

Trommeverksted
Ansiktsmaling

Gjøglekurs
Salgs og info-stands

Utstillinger

Informasjonskontor på festivalområdet.
Tlf 77746220



MUSIKK:SEMINAR, WORKSHOPS,
KURS, DEBATTER, FILM,

OSV:
Tirsdag 3/8,
onsdag 4/8,
torsdag 5/8:

Søndag 8. aug

Fredag 6.aug fra kl 19.30 - 03.00

Lørdag 7.aug fra kl 17.00 - 03.00

Søndag 8. aug

Lørdag 7.aug

Fredag 6.aug

Torsdag 5.aug

Onsdag 4.aug

Tirsdag 3.aug
kl 20.00 Film fra ulike forsøk på å skape alternative
samfunn og livsgrunnlag i Norge og Danmark. Det vil
bli vist film fra Svartlamon, Hausmania,
Brakkebygrenda, Christiania og “Mellom Geiter Rock
og Muhammed” fra Karlsøy.

kl 14.00 Konsensusdemokrati fortsetter
kl 17.00 Internasjonale Nettverk v Sjur Cappelen
Papazian Sammen bygger nettverkene en global grasrot-
infrastruktur, som på sikt kan bryte med de under-
trykkende og hierarkiske strukturene som eksisterer og
bygge et mer rettskaffent, frihetlig og solidarisk samfunn.
kl 21.00 Filmprogram ved «Spis de rike»

kl 11.00 ”Herfra og videre” ved Anne Bitsch og Marit
Fagerheim Wiik Sammenfatning og evaluering av hva vi
har fått ut av disse dagene og hvordan vi kan bruke dette
videre.
kl 16.00 til 19.00 Filmprogram ved «Spis de rike»

kl 10.30 Innledning om EU ved Attac Norge
Sigbjørn Gjeldsvik om EU som politisk prosjekt
Sylvi Nergård om fagbevegelsene i Europa
kl 13.00 Paneldebatt med Tor Tøllefsen, Sigbjørn Gjel-
svik, Sylvi Nergård og flere
kl 14.00 til 17.00 Filmprogram ved «Spis de rike»

kl 11.00 Natur- og kulturvandring
kl 13.30 Rockemesse med Karlsøy Prestegaard og flere.
kl 14.30 Filmframvisning

Åpen scene

OBS. Det blir helt sikkert endringer i programmet!

Kl.19.30 : FESTIVALÅPNING
Festivalinfo, Karlsøysanger,
Intergalactic Movement
GROAN ALONE
Martin Hagfors jordnære soloprosjekt.
HAUSMANIA HIPHOP CONNECTION
Hausmanias egne HipHopstjerner (Hausmania, Oslo ).
BØYEN BENG
Rebelske etnopunkere fra hovedstaden med ønske om å
redde rocken fra seg selv!
SALVATORE
Norges fremste instrumentale postrockband med base i
Oslo.
MARIE BERGMANN
En av Sveriges mest meningsfulle og fremste artister
noensinne !.....
HELLDORADO
Høyoktanske Texmexrockere fra Stavanger som garantert
vil ri deg inn i Karlsøynattas magiske virkelighet......

kl 13.30 Rockemesse med Karlsøy Prestegaard og flere.
kl 17.00 Kirkekonsert med El Torgo

Kl. 17.00 : RAGNAR OLSEN
NordNorges egen hoffpoet spiller på Karlsøya
ALI SAYHA
Transisk Sufi-resitasjon om illusjon og virkelighet (Algerie)
GROUNATION MOVEMENT
Roots, Reggae Dancehall m/artister fra Jamaica,
Nigeria,Granada,Kenya,Tanzania,England,New York..
FROST
Norges electronicadronning og en av våre mest respek-
terte artister i utlandet . (Tromsø)
TUNGTVANN
Norges desiderte rapadel er tilbake på Karlsøy m/ny skive
og opprør i Nordavinden. ( NordNorge )
DREAD MAN WALKING
Autentisk Ska og Reggaemusikk med høyt feztnivå.
(Misvær/Bodø ).
APHEX TWIN
Electronicamusikkens guru og største superstjerne
gjester Karlsøya for første gang. (UK)
KARLSØY PRESTEGAARD
NordNorges mest myteomspunnede og legendariske
rockprosjekt! (Karlsøy Prestegård )

kl 14.00 Økologi i praksis ved Bjørn Lønnum Andre-
assen Presentasjon av praktisk miljøarbeid fra
Svartlamon, økologisk bydel i Trondheim. Andre interna-
sjonale eksempler blir presentert. Hvordan gjøre dette
der man bor.
kl 18.00 Konsensusdemokrati ved Eirik Gram
Franck  Konsensus er en modell for lokaldemokrati der
alle har like mye å si. Det er en metode for å unngå ky-
nisme, egoisme, og hersketeknikker. En teoretisk gjen-
nomgang av konsensusmodellen, med vekt på at delta-
gerne får være med og lære noen teknikker en kan
bruke.
kl 21.00 Filmprogram ved «Spis de rike»

karlsoyfestival.com
77749314 - 97096566- 92406316- 77746220

Seminarene på tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og alle filmene, forgår i
Ungdommenes hus. Lørdagens seminar og debatt på festivalområdet.


