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Kl. 18.00 11 år

Torsdag 4. august

TEST VÅRT NYE LYDANLEGG

Forhåndsbest. man/fre 9-14 Tlf.76 05 61 00
Billettsalget starter 45 minutter

før første forestilling.
Uavhentede reservasjoner slettes 15

minutter før forestillingen.

Kl. 20.30 15 år, kr. 70,-

Kl. 19.00 Siste gang/15 år

Endelig en ny actionthriller
med Bruce Willis.

Kl. 21.30 15 år

En merkverdig blanding av
thriller og science fiction

og en U. S. Marines-soldat
som blir skadet - og lider

av sjokkartete 
hukommelsestap.

ADRIEN BRODY    KEIRA KNIGHTLEY

I WAS 27 YEARS OLD THE FIRST TIME I DIED

13:03 - 14:00 Ønskeplater og
Hilsener m/Jan Roger Henriksen
Riksnytt fra Kl. 06-21

KINO torsdag 4. august

Svolvær Filmteater
www.svolvarkino.no

www.origokino.no

Teleslynge i hele kinosalen

D.D.E. etterlyser band
Lofotposten har tidligere
skrevet om bandstipendet
som D.D.E. skal dele ut i løpet
av turnéen kalt
«FolkeFesten», hvor de opp-
trer sammen med Carola.

På hvert av de 30 spilleste-
dene de skal opptre, inviterer
D.D.E. lokale band, i alle
aldersgrupper og sjangere til
å spille sammen med dem. De
eneste kravet de stiller er at
de som melder sin interesse
har folkelig appell.

– Jeg har fått tilbakemel-
ding fra Namsos om at inter-
essen her i Lofoten har vært
dårligere enn artistene selv
kunne ønsket. Vi vil derfor

igjen oppfordre band om å
sende inn demoer med
musikken sin, slik at D.D.E.
kan plukke ut en verdig kan-
didat, sier arrangør, Rainer
Finstad i Lofotkonserter.

– Vi snakker tross alt om et
stipend på 100.00 kroner som
skal gå de et av de 30 bandene
som får delta. Om de nå ikke
skulle vinne pengene, så er de
garantert en masse oppmerk-
somhet, sier han.

Så skulle du ha lyst til å
prøve deg, så er det bare å
melde din interesse. Men det
begynner å haste, for folkefes-
ten går av stabelen 11. august.

kurt.holm@lofotposten.no
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Karlsøyfestivalen
i hippie-tidas ånd
«Peace and love»,
«Flower power»,
«Make love not
war». Hippie-tidas
slagord kommer
garantert til heder
og verdighet igjen
under Karlsøy-
festivalen.

KURT E. HOLM

Festivalen startet tirsdag, og
skal vare til søndag. Blant
artistene er Mari Boine Band,
Ralph Myerz and the Jack
Herren Band, Anne Grete
Preus, Tungtvann, Hopalong
Knut og Brimstone. Av utstil-
lere kan vi nevne Tor
Esaissen fra Sørvågen, som
stiller med egne verker. Og at
festivalen er helt i tidsånden
til hippiegenerasjonen er
klart.

Historie
På midten av 1970-tallet kom
et trettitalls hippier til den
vesle øya Karlsøy for å drive
gårdsbruk og bo i kollektiv.
Tretti år etter inviterer de
samme hippiene og barna
deres til en alternativ kultur-
festival på Karlsøy.

I presseskrivet fra festival-
ledelsen heter det at de
ønsker å ta vare på de beste
verdiene fra hippie-tida.

– Dette er en protestfesti-
val mot grådighet og mar-
kedsliberalisme, for felles-
skap og internasjonal solida-
ritet, sier initiativtaker Svein-
Egil Haugen (54). – Samtidig
ønsker vi å fortelle at det fint
går an «å få det tel» på ei
avfolkingstrua øy i utkant-
Norge. I dag er vi kun tretti
fastboende på Karlsøy, men i

ukene før festivalen kommer
folk fra hele landet for å delta
i forberedelsene, forteller han.

Befolkningseksplosjon
Under selve festivalen ventes
minst to tusen besøkende i
alle aldre til Karlsøya, som
altså kun har tretti fastbo-
ende. De fleste deltakerne
kommer til å bo i telt i utmar-
ka rundt festivalområdet. Og
selv om det blir mye musikk,
er det rikelig med plass til
andre kulturaktiviteter. Det
hele startet med seminarer og
filmvisninger på tirsdag.

– Først på fredag og lørdag
kommer artistene og musi-
kerne til Karlsøya, Haugen.

– Hver festivaldeltaker får
sin særegne billett; et hånd-
malt smykke av bjørketre,
med fargerike fredssymboler,
altså i hippie-tidas ånd.

Festivalen har tidligere

vært en suksess, og i og med
at den arrangeres helt og fullt
i dugnadens ånd, regner man
også i år med at det hele

avvikles uten underskudd.
kurt.holm@lofotposten.no
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Lasse Englund og Marie Bergman opptrådte under fjorårets arrangement. FOTO: PRIVAT

Campingvogner
kan anvendes
på så mange
måter. Opp-
finnsomheten
er stor blant
festivaldel-
takerne.

Lofotkunstnere til Karlsøy
«Lofotværingen med trønderdi-
alekt», Tor Esaissen stiller ut to
bilder og i tillegg holder han
foredrag og kurs om kunstens
nøvendighet i det norske sam-
funn, forteller Berit Paulsen.
Hun kommer fra Kabelvåg og
hun deltar selv på festivalen
med fotografier fra Karlsøy.

– Jeg liker nærkontakten
med naturen, sier hun.

For første gang er det eget
galleri på Karlsøy, og foruten de
nevnte Lofoten-kunstnerne, vil
også andre utstillere sørge for
en spennende og fargerik festi-
val. For mer info om
Karlsøyfestivalen, se:

http://karlsoyfestival.com

thomas.olsen@lofotposten.no
tlf. 97199336


