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Det er klart for sterke meninger
både politisk og musikalsk når
Karlsøy-festivalen ruller i gang.
Også graffitifolket får utfolde seg
fritt.

– Vi har gitt dem 2.000 kroner til spraybokser. Dem skal
de bruke til å male skolen vår, forteller Svein-Egil Haugen.

– Har dere bedt om skisser på forhånd?
– Vi regner med de skjønner at det er en skole. Uansett er

det finere med farger enn med grå murvegger, mener Grete
Hoel Haugen.

Politikk og musikk
8.-10. august er det igjen klart for festival på Karlsøya.

Graffitikurs er bare ett av tilbudene på det omfangsrike pro-
grammet som nå presenteres. Som i fjor er organisasjonen
Attac medarrangør av festivalen, og dermed blir det rikelig
av både musikk og politikk.

– Det var såpass vellykka i fjor da vi omtrent kom til
dekka bord. I år skal vi bli mer samkjørt slik at vi blir
mer synlige også på selve festivalområdet, uttaler styre-
medlem Gunhild Svalastog i Attac.

Innimellom musikken blir det politiske appeller fra ute-
scenen. En rekke seminarer skal fokusere både på lokale og
internasjonale stridstema.

– Vi har to innslag fra Latin-Amerika – jeg gleder meg
spesielt til å høre om Zapatist-kvinnene i Mexico. Men vi
venter oss aller mest trøkk på lørdagens politiske folkemøte.

Partidebatt
Én måned før kommunevalget er det nemlig klart for stor

partidebatt med tema privatisering.
– Vi er inne i en massiv prosess der kommunene stadig gir

fra seg makt. Vi vil gjerne vite om dette er ei ønska utvik-
ling, og hvordan de folkevalgte stiller seg til dette, sier
Svalastog, som regner med at debatten blant annet vil dreie
seg om fiskerinæringa og privatisering av skoler.

Nytt av året er egne poeter ved festivalen. Forfatterne
Erling Indreeide og Jan Bojer Vindheim utnytter sin dikte-
riske frihet på Karlsøya.

– Og flere må gjerne melde seg, oppfordrer Svein. Egil
Haugen.

Sprengt musikkmeny
Det musikalske programmet omfatter nærmere 15 artister

og band. Rapperne i Gatas Parlament og Tungtvann skal
trekke ungdommen lørdag, mens Steinar Albrigtsen ivaretar
de litt mer voksnes interesser fredag. Misvær Skaforening
har gjenoppstått som «Dread Men Walking». De fleste
sjangere er representert på programmet som nå er bortimot
sprengt.

– Vi har problemer med å si nei. Musikerne er så greie, og
tilbyr seg å spille for flybilletter, sier Haugen.

Budsjettet på rundt 150.000 kroner går i balanse med
rundt 4-500 publikummere.

– Vi håper på det. Alle ungene har sittet og malt våre
hjemmelagde billetter – vi har til og med sendt noen ned-
over til Oslo der venner av oss har sittet og malt, sier Grete
Hoel Haugen.

inger.thuen@bladet-tromso.no

Karlsøyfestivalen

for Karlsøya

Musikk

Gatas Parlament
Tungtvann
Farout Fishing
Just Did Doris
El Torgo
Lillebror (Performance)
Steinar Albrigtsen
Karlsøy Prestegaard
Nikkeby Lufthavn
Burning Rubber
Adam Nordin
Jan Bojer Vindheim

Dread Men Walking
The Lites
The North
Ellysef
Erling Indreeide

Fredag er det musikk fra sce-
nen fra 20.00-02.00. Lørdag
er det musikk fra klokka
18.00. Søndag ettermiddag er
det også konsert i kirka.

Disse banda spiller. Dato er ennå ikke 
endelig avklart:

Politikk

Fredag: 19.00: Åpning med
appellanter.

Lørdag: 11.00: Folkelige
bevegelser i en globalisert ver-
den. Stuart Robinson, UiTø.

12.30: Kommunene, GATS
og det nyliberale prosjekt.
Asbjørn Wahl, Aksjon for
Velferdsstaten.

14.00: Hvem skal styre sam-
funnsutviklinga? Politikerne
eller de multinasjonale selska-

pene. Gunhild Johansen.
16.30: Politisk folkemøte
«Bestemor på anbud og lak-

sen på børs... Fellesskap eller
privatisering?

Søndag: 11.00: De jordløses
bevegelse – om Brasil og MST.
Helga Anette Melhus og Lars
Lundby, brigadister fra Brasil

12.30: Vår kamp er alles
kamp! Zapatist-kvinner fra
Mexico. Silje Rafting, FOKUS

for kvinner og utvikling.
14.00: Mistru, den som ikkje

er nostalgisk? – om forveks-
linga mellom kunnskap og
kjærleik. Erling Indreeide, for-
fatter.

16.00: Rockemesse/gudstje-
neste i kirka. Gunhild Svalastog
og Karlsøy Prestegaard.

Her er de politiske arrangementene:

FESTIVALFOLK: Gunhild Svalastog i Attac og Svein-Egil Haugen har programmet klart for årets
Karlsøy-festival. Både politikk og musikk skal gjennomsyre arrangementet.


