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Karlsøyfestivalen
blir ikke bare rock
‘n’ roll og øl. Fra
tirsdag samles mot-
krefter fra hele lan-
det på øya for å
vise alternative
måter å leve på.

– Vi ønsker å være et samlings-
sted for motkreftene, og vi vil
vise at det finnes alternativer til
et samfunn som er gjennomsyra
av konkurranse og grådighet, sier
Svein-Egil Haugen.

Derfor er det ikke nok å invi-
tere kun til et par dagers heftig
musikk i havgapet. Allerede fra
tirsdag starter det politiske pro-
grammet på Karlsøya, og det er

større og bredere enn noen gang.

Utvidet program
– Vi har utvidet festivalen med

tre dager. Fra tirsdag blir det
både workshops, foredrag og
filmvisninger. Vi har også i år et
samarbeid med Attac, men nå har
vi i tillegg fått med flere andre
aktører, forteller Haugen.

Dette er «Hausmania» i Oslo,
bydelen Svartlamon i Trondheim,
økolandsbyen Hurdalsjøen. Det
alternative kultursenteret
«Hausmania» har blant annet
konsertscene, aktivistsenter og
filmklubb. Deler av aktivitetene
flyttes nå til Karlsøya.

– Vi er et kultursenter som er
basert på de samme verdier som
Karlsøya alltid har fremmet. Det
handler om å skape et samlings-
punkt for folk og et senter for
motkultur som både handler om
politikk og livsstil. Det samme

kan sies om Svartlamon og
Hurdalsjøen. Man kan si at
Karlsøya står som inspirator for
de initiativene som er blitt tatt
andre steder i landet, sier utflytta
tromsøværing og kulturaktivist
ved Hausmania, Ole Pedersen.

Foredrag og film
Under hele festivalen fra tirs-

dag til og med søndag blir det
politiske innslag. Filmklubben
«Spis de rike» fra Hausmania
bidrar med dokumentarisk film
både fra eget miljø, Christiania
og filmen «Mellom geiter, rock
og Muhammed» fra Karlsøya.

Flere innledere skal holde fore-
drag blant annet om økologiske
prosjekter, internasjonal grasrot-
bevegelse og demokratisk teori
og praksis.

Attac har denne gangen hoved-
fokus på EU.

– Vi tar ikke selve debatten om

ja eller nei til EU. I stedet foku-
serer vi på EU som politisk insti-
tusjon, som handelsblokk og som
kulturell motvekt til blant annet
USA, forteller leder av Attac
Tromsø, Åsne Refsdal.

Deltakere i debatten blir leder
av Nei til EU, Sigbjørn Gjelsvik,
Tor Tøllefsen, Sylvi Nergård
samt representanter fra Kysten
inn i EU og Europabevegelsen.

Håper på regn
I fjor deltok mellom 1.200 og

1.500 på Karlsøyfestivalen. I år
både tror og frykter arrangørene
at tallet stiger.

– Blir det godt vær, kommer
det nok altfor mange. Vi får håpe
på litt duskregn, sier Svein-Egil
Haugen.

De er likevel godt forberedt om
innrykket blir stort.

– Vi har dobbelt så mye øl
som i fjor og tre ganger så

ALTERNATIV ØY: Karlsøya blir i neste uke landets største samlingspunkt for alternative motkrefter. Tirsdag starter den politiske delen av     

SAMLER KREFTENE: Arrangørene samler alternative miljøer fra
hele landet på Karlsøya. Fra venstre: Ole Pedersen fra Hausmania,
Svein-Egil Haugen og Åsne Refsdal fra Attac.

Kickoff  
på Kaos
Folk i Oslo har alle-
rede fått en liten for-
smak på Karlsøy-
festivalen. Nå blir det
kickoff i Tromsø.

– Det skjer søndag på Kaos.
Karlsøy Prestegaard stiller
med enda ei ny besetning,
opplyser Stein Olsen.

I tillegg får de med seg
«Hausmania Hip Hop
Connection» og en gjeng som
kaller seg «Intergalactic
Crew».

– Det blir tekst og musikk i
en slags performance som blir
å regne som et bestillingsverk

for Karlsøyfestivalen, opply-
ser Ole Pedersen.

Festivalen hadde tidligere i
sommer en happening på kon-
sertstedet Blå i Oslo. Der spil-
te både Tungtvann og Karlsøy
Prestegaard som en liten for-
smak på det som skulle skje
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