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SOMMER-
KLARE 4X4!

Nissan Navara 2,5 dCi, 177 hk

Nissan Pathfinder 2,5 dCi, 177 hk

L
K .

www.nissan.no Bruktbiler: www.nissaninord.no

Nissan X-TRAIL Columbia er perfekt
utstyrt for alle livets eventyr. For røft
terreng er bilen kraftig og robust, mens
den er stilig og komfortabel i det
urbane liv. Velg mellom tre kraftige
motorer (2.0 og 2.5 bensin og 2.2 dCi)
Gjennomsnittlig forbruk 10,3-13,0 l/100 km, 
CO2 206-232 g/km.
Mer informasjon på www.nissan-xtrail.no

Den nye Navara serien er så mye mer
enn en tradisjonell pick up. Den hen-
vender seg mer mot livsstilsegmentet,
men samtidig vil den bli en trofast
“arbeidshest” for ulike yrkesgrupper.
Navara har god nok plass til fritidssys-
lene uten at det går på bekostning av
fremkommelighet og personbilkomfort.

Pathfinder er en fullblods 4x4. 
Fåes med automat eller manuelt gir.
Fåes som 5- eller 7-seter personbil og
varebil kl. 2. Pathfinder har et høyt nivå
både når det gjelder utstyr og teknologi. 
Kontakt oss for et gunstig tilbud!

Fra kr. 343.200,-*
Diesel fra kr. 381.200,-

Fra kr. 313.200,-*

Fra kr.366.200,-*

inkl. mva.

inkl. mva.
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KVARTETT: Kang Mao (vokal), Wu Hao (gitar), Zhu Lei
(bass) og Shi Xudong (trommis) er fra Beijing, og har spilt
sammen siden 2002.

– Rock har jo vært strengt
forbud i Kina. Men nå ser vi en
helt ny bølge, sier Stein Olsen
fra Karlsøy Prestegaard.

Han er meget fornøyd med å
kunne presentere nyheter fra
programmet for årets Karlsøy-
festival, og den viktigste nyheten
er etter hans mening det kinesis-
ke hard core-bandet Subs. Det er
et band som passer perfekt inn i
Karlsøyas historie som sosialt og
kulturelt fristed.

Tekstsensur
– Myndighetene i Kina ønsker

fremdeles kontroll, og de krever
blant annet at tekster blir sendt
inn til sensur. Men selve bølgen
kan de ikke stoppe lenger.

Pønkbandet Subs er et resultat
av denne bølgen. Kvartetten har
spilt sammen siden 2002.
Bandets første utenlandstur gikk
blant annet til Norge og Øyafes-
tivalen i fjor, og i august er de
altså tilbake til årets Karlsøyfes-
tival.

Bandet har med seg sin
engelske manager Jon Campbell,
og Stein Olsen forteller at det
blir et eget seminar med bandet
og manageren der tema er den
musikalske utviklinga i Kina.

Big in China
– Og der bør alle lokale

artister kjenne sin besøkelsestid.
I Kina er det nemlig store
muligheter hvis man har lyst til å
reise ned for å spille.

– Nå kan man altså bli «Big in
China»?

– Ja, man trenger ikke være
spesielt kjent på forhånd. De
«spiser» så å si alt, mener Stein
Olsen, og sammenligner situa-
sjonen med da Karlsøy Preste-
gaard spilte i gamle Sovjetunio-
nen i 1990.

– Det var helt utrolig. Vi fikk
en time på et talkshow med
millioner av seere.

Men det er ikke bare kinesisk
pønk som er nytt på program-
met. Fra Frankrike kommer
Runa Wayra med svevende
drømmemusikk, didjeridoo og
andre urgamle instrumenter. Og
fra finsk del av Sapmi kommer
Wimme Saari med sin moderne
utforskning av tradisjonell
samisk joik. 

Dub-guru
– Og så er det jo Mad Profes-

sor – han er en skikkelig guru i
reggae- og dub-miljøet, fastslår
Olsen.

Både Mad Professor og Subs
skal spille på Kaos i forkant av
konsertene på Karlsøya. Stein
Olsen er likevel ikke redd for at
det skal medføre mindre publi-
kum fra Tromsø.

– Nei, jeg tror heller det kan
øke interessen. Det er jo uansett
ikke plass til så mange inne på
Kaos. Dessuten er det noe helt
annet å oppleve artistene i den
settinga vi har på Karlsøya,
fastslår Olsen, som ennå har ei
lang liste med artister som
venter på å bli offentliggjort. Det
er bare underskrifta på kontrak-
tene som gjenstår.

– Det kan nok hende vi sløyfer
et par. Det er nemlig noen som
har raidere der de krever
enkeltrom, toalett, parkett og alt
mulig.

Arrangørene er likevel ikke
redd for å skremme bort headli-
nere.

– Nei, kommersielle artister er
uansett ikke noe for oss. De må
være tilpassa vårt manifest – de
må ha noe å melde.

inger.thuen@bladet-tromso.no

Kina-
pønk 
på programmet

Inger Præsteng Thuen

Karlsøyfestivalen utvider stadig sine
grenser. Nå er kinesiske pønkere klare
for frihetsfesten.


