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Revypris til Pingvin-sjefPETER BERGS MINNE-
PRIS: Revysjef Åshild As-
penes (med diplomet) ble
torsdag kveld tildelt Peter
Bergs minnepris under re-
vyfestivalen på Høylandet.
Trine Myhre (fra venstre),
Heidi Aarmo Lund, Trine
Seljeseth og Ann-Iren Tho-
massen i Pingvinrevyen
gleder seg sammen med
prisvinneren. 

Foto: Arne Håkon Fredly

Arne Håkon Fredly

Åshild Aspenes ble sent
torsdag kveld tildelt Peter
Bergs innsatspris. 

En rørt revysjef i Pingvinrevyen i
Tromsø mottok prisen, -diplom og en
sjekk på 10.000 kroner, av Tove
Karoline Knutsen.

- Jeg fikk et lite hint like før kvelds-
forestillinga startet. Dette var overvel-
dende overraskende og slett ikke
forventet. Dette viser bare hvilken flott
gjeng jeg har å arbeide med, vi støtter
hverandre, sa prisvinneren sent torsdag
kveld. Fritjof Nordnes fra Malangen ble
tildelt denne prisen for to år siden.

Lone Helle og Stian Saur (foto)

Programmet for
årets Karlsøy festi-
val er klart og i år
skal det satses på
damene. 

Trekkplastrene er Mari Boine
og Anne Grete Preus.

– I år har vi to store kvinneli-
ge profiler på festivalen. Begge
to er anerkjent i hele Norge. I
tillegg stiller Mari Boine med
fullt band, og det er det ikke
ofte hun gjør, sier Stein Olsen,
musikkansvarlig for Karlsøy
festivalen. 

Festivalen vil i år by på et
meget variert program, og
Olsen garanterer at det er disket
opp med noe for enhver smak
på menyen. 

– Alt i alt har vi et meget
spesielt program, og det er
veldig bredt. Det vil bli nord-
norsk reggae, afrikansk salsa,
folkemusikk, rap og rock, sier
Olsen. 

– Og skikkelig punk, legger
sønnen Sjur Olsen til. 

Ikke bare rock ‘n’ roll
Det er sjette året på rad at

Karlsøy festivalen arrangeres,
men det er ikke bare øl, musikk
og rock ‘n’ roll på programmet.
Festivalen har også et politisk
budskap som Olsen ønsker å
lege vekt på.

– Festivalen er også en
politisk møteplass, og den
handler om mer enn bare
musikk. I tillegg vil det bli
film, kunst, klovner og gjøg-
ling, forklarer Stein Olsen. 

– Og folk som går rundt og
spiller og jammer hele tiden
utenom konsertene. Vi prøver å
lage et nytt samfunn, et sam-

funn utenom det som er i byen.
Det handler om likestilling og
om å kunne være annerledes,
og vi vil at folk skal få se
alternative muligheter når det
kommer til likestilling, forkla-
rer den yngste Olsen. 

Festivalen er fra 2. til 7.
august. Fra tirsdag til fredag
foregår det alternative program-

met, og fredag braker musikk-
showet løst. Stein Olsen lover
at det vil bli overraskelser i
tillegg til det satte programmet. 

– Det vil bli overraskelser, og
det vil også bli musikalske
overraskelser. Men det er nok
ikke Bono, smiler Olsen.

lone.helle@bladet-tromso.no

KOMMER OGSÅ: Anne Grete Preus

Kvinnelige
profilerprofiler

KOMMER: Mari Boine er et av trekkplastrene til årets Karlsøy-festival.

Leieavtale
Rådmannen bekrefter at

Tromsø bibliotek har fått
forlengelse av leieavtale i 1
måned til 1. august 2005.

Artistliste:
Anne Grete Preus
Mari Boine
Tungtvann sammen med
Jaa9 og OnklP
Hoppalong Knut
Brimstone
Desperado
Nikkeby Lufthavn
Cam’N’A-lee med venner
Karlsøy Prestegaard
Just Did Doris
Tamba Kunda
Vishnu
Manna
Anti-Nation
Gnafs
Ragnhild Furebotten 
Tore Bruvold
El Torgo

FESTIVALKLARE: Programmet for årets Karlsøyfestival er
klart. Musikkansvarlig Stein Olsen og sønnen Sjur Olsen er
meget fornøyde med programmet de har klart å sy sammen.


