
Invitasjon til

Karlsøyfestivalen
Musikk- og kulturfestival med mening

8. - 13. august 2006Karlsøyfestivalen er ei markering av motstand
mot et samfunn der de viktigste verdiene er lønn-
somhet, konkurranse og grådighet. Den er en pro-
test mot raseringen av distriktene, miljø-
ødeleggelsene, rasisme og diskriminering. Den
protesterer mot kolonialismen, utbyttinga og den
brutale undertrykkinga av verdens folk.

Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av
alle positive motkrefter! Den skal gjenspeile,
gjenskape og fremme alle de alternative kreftene
som kjemper for en annen og bedre verden pre-
get av solidaritet, medfølelse og kjærlighet!
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Adam Nordin  Anne Grete Preus    Aphex Twin
Bob Benoni  Brimstone Solar Radiation Band
Anti Nation Burning Rubber Bøyen Beng
Cam’N’A-lee  Desperado  Diversion Blue Ellysef
Dread Men Walking  El Torgo Ali Sayha Crash

Karlsøyfestivalen har fått støtte fra
Norsk Kulturråd
Troms Fylkeskommune
Karlsøy kommune
Stiftelsen Fritt Ord

  Farout Fishing  Frost
Gatas Parlament  Gnafs
Gorgeous  Groan Alone
Grounation Movement

Hausmania HipHop
Connection  Helldorado

Hopalong Knut
Jan-Arvid  Johansen

Manna  Just Did Doris
Jaa9 og OnklP

Karlsøy Prestegaard
Lillebror   Mari Boine

The Hood Nikkeby Lufthavn Marie Bergman
Propeller People The Lites  Ragnar Olsen  Vishnu
Semi Norvége Salvatore  Steinar Albrigtsen
Tamba Kunda The North Ragnhild Furebotten
Thomas Heinrich Schmöckel Wild Rover
Tore Bruvold  Tungtvann karlsoyfestival.com / karlsøyfestivalen.no

ÅRETS TEMA:
DIREKTE   AKSJON

karlsoyfestival.com / karlsøyfestivalen.no

Festivalens manifest:



Festivalen er et samlingspunkt for mennesker
som ennå ikke har gitt opp kampen for å forandre
verden. Hovedtema i år er «Direkte aksjon».

Opprørsfanene ble heist på Karlsøya allerede før
1902 da Alfred Eriksen etablerte avisa «Nordlys» og
skrev at «den store arbejdende klasse vil ikke
længer sløvt og tolmodig finde seg i de rikes og
mægtiges haarde og hjerteløse herredømme». Året
etter ble han som den første valgt inn på Stortinget
for Arbeiderpartiet.

Langt seinere, fra 1970 og utover, er Karlsøya blitt
kjent for folk fra hele verden som «Hippiøya i nord».

Bosettinga på Karlsøy i Troms var i ferd med å
forsvinne da ungdom begynte å flytte utover på
begynnelsen av 70-tallet. Karlsøya ble et samlings-
sted for unge mennesker som hadde mistet troen på

Karlsøyfestivalen 2006

Musikken er på mange måter den viktigste delen av
festivalen. Vi inviterer musikere og artister med en
profil som samsvarer med festivalens manifest. Fredag
og lørdag er det musikkfest med alt fra etablerte inter-
nasjonale artister til lokale helter - felles for alle er at de
har noe på hjertet.

Politiske seminarer og workshops begynner tirsdag.
Vi samarbeider med alternative miljøer i Norge som
Attac, Hausmania i Oslo, Svartlamon i Trondheim,
Hurdalsjøen økologiske landsby, Adbusters og film-
klubben Spis de rike. I år vil vi også samarbeide med
Grønn hverdag for å forbedre festivalens miljøprofil. Vil
DU bidra?

«Galleri Carlsö»,
festivalens kunst-
galleri, har åpent en
måned med utstilling
av billedkunst og
skulpturer av
inviterte kunstnere fra landsdelen. I festivaluka vil
galleriet by på konserter og andre overraskelser..

Festivalmaten er basert på råvarer fra øya og omegn
slik som kjikjøtt, hvalkjøtt og fiskemat. Festivalens kokk
har sørget for at maten og særlig grillmenyen har blitt
et trekkplaster i seg selv.
Vi har i tillegg en egen vegetarmeny.

Vi inviterer artister,
kunstnere, aktivister
og organisasjoner
som støtter Karlsøy-
festivalens manifest, til
å være med på å lage

forbrukersamfunnet, materialismen, kapitalismen og
det sosialdemokratiske illusjons-Norge. De tok utopi-
ene, drømmene, nederlagene og håpene med seg ut
til Karlsøya. På Karlsøya ville de unge skape sin egen
øy i verden; et alternativsamfunn basert på jordbruk,
rock’n’roll og åndelig frihet i alle retninger. Karlsøya
framsto som et av de mest særpregede øysamfunn i
Norge, besatt av unge opprørere, geitbønder, kunst-
nere, utopister, rockere og norske muslimer m.m.

Karlsøyfestivalen ble først lagd som en vennefest av
tilflytterne til øya, deres barn og venner av dem,
dessuten mange som har bodd her og som fortsatt
har tilknytning til øya. Hensikten var å knytte ungdom-
mene våre til øya, og å ta vare på det alternative og
de verdiene som en gang ble skapt.

Festivalen har i løpet av årene vokst seg større enn
dette, og er i dag et  samlingspunkt for alternative
miljøer fra hele Norge og verden forøvrig.

Festivalområdet er fylt av fargerike flagg og bannere,
husene er malt med regnbuer og blomster, og i en
uke er øya full av glade mennesker som feirer det
alternative og motkulturen. De første dagene er en
stor dugnadshappening der vi skaper festivalen i lag.

Organisasjoner, artister, kunstnere og aktivister
som ønsker å være med på å skape denne

fantastiske begivenheten kan ta kontakt med
koordinator Svein-Egil Haugen for mer info

Telefon 970 96 566 eller
epost sveinegil@karlsoy.com

Postadr: 9138 Karlsøy

Barneaktiviteter er en viktig del av festivalen. Karlsøy-
festivalen er en familievennlig festival og legger opp til
at det også skal være artig for ungan. Til dette har vi
en indianerlandsby med masse aktiviteter som
eventyrsti, ansiktsmaling, trommekurs m.m.

Camping er fri i utmarka rundt festivalområdet og på
resten av øya. Ungdom vil`lage en Regnbuelandsby.

Innkvartering av artister skjer stort sett privat. Øya er
selvfølgelig «overfylt» disse dagene og det er et pusle-
spill å finne overnatting til mer enn 100 artister. Det har
gått meget bra så langt, ingen klager er registrert :-)

Nachspiel i Sandvika etter konserten på lørdag er blitt
tradisjon. Kjente DJer har hånda på platespilleren.

Vi forventer mellom 1000 og 2000 deltakere på festi-
valen. Dette er først og fremst væravhengig: i 2005 var
det 1200 i et forrykende uvær med vind og regn.

For syvende år på rad arrangerer vi
8. - 13. august 2006 Karlsøyfestivalen -
en musikk- og kulturfestival med mening!


