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KARLSØY De seks gangene fes-
tivalen har vært arrangert tidli-
gere har det stort sett vært
band fra Norge, Sverige eller
England som har opptrådt.

Besøk fra Kina
I år kommer artister fra blant
annet Tyskland, Frankrike,
England, Sverige, Norge og
Finland. I tillegg kommer det ett
band helt fra Kina for å opptre.

Det er garage-punkbandet
The Subs som tar hele veien fra
Beijing til Karlsøy.

Bandet spilte på Øyafestivalen
i 2005 til stor entusiasme fra pu-
blikum.

I tillegg skal bandet ha eget
seminar på Karlsøyfestivalen
om hvordan det er å være musi-
ker i Kina og hvordan det er for
utenlandske band der.

Festivalkoordinator Svein Egil
Haugen sier det er økt økono-

misk støtte som har gjort det
mulig å gi konserten et mer
internasjonalt preg.

– Vi har fått støtte fra
Utenriksdepartementet for å få
opp The Subs fra Kina, sier han.

Departementet gir slik støtte
for å få artister fra ikke-vestlige
land opp til Norge.

Mer penger, like hippie
I tillegg til den vanlige støtten
fra Norsk kulturråd har festiva-
len for første gang også fått
støtte fra næringslivet. Ifølge
Haugen har Sparebank1 Nord-
Norge sagt seg villig til å bidra
med minimum 50.000 kroner.

Han mener denne sponsing-
en er uproblematisk, og tror
ikke det kommer i konflikt med
delen av festivalens manifest
som omhandler lønnsomhet.

– Vi lager en avtale med dem,
men det blir ikke slik at vi har
bannere eller joggedresser med
bankens logoer på, sier han.

Han sier Karlsøyfestivalen
fremdeles skal være en protest
og en arrangement med me-
ning.

espen.andreassen@nordlys.no
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KARLSØY
FAKTA
Knapt en times kjøring fra
Tromsø kommune kommer
du til Karlsøy kommune.
Kommunen består av øyene
Ringvassøy, Rebbenesøy,
Helgøy, Vannøy, Nordkalvøy,
Grøtøy, Reinøy, Burøy,
Fugløya og Karlsøy.

Kommunesenteret
Hansnes ligger på
Ringvassøy som har fast-
landsforbindelse via
Kvalsundtunnelen.

Kommunen er 1040 kva-
dratkilometer og har om lag
2500 innbyggere. Nord og
vest grenser kommunen mot
havet som igjen danner ho-
vedgrunnlaget for nærings-
virksomhet i Karlsøy. Ellers er
sysselsetting og næringsliv
bygd opp rundt jordbruk.

Her vil du oppleve storsla-
gen natur med store mulig-
heter for utfart både til fjells
og havs. Det er oppmerka
turløyper på Ringvassøya, og
det er også muligheter for
båtutleie.

Opplev det storslagne
kystlandskapet med sitt rike
dyre- og fugleliv. Karlsøy er
kjent for sine store havørn-
kolonier.

Vil du reise til Karlsøy kan
du ta buss fra Tromsø, rute 6
eller 7 fra Prostneset, og vi-
dere med ferge fra til
Ringvassøy til øyene utenfor.

Dette skjer i
Karlsøy
25. juni Kirkehelg på Karlsøy.

21.-29. juli Jan Baalsrud tur-
marsj følger i Jan Baalsrud
berømte fotspor. Nå kan alle
følge i den samme ruta som
strekker seg drøye 200 kilo-
meter fra Karlsøy og helt til
Treriksrøysa.

8.-13. august
Karlsøyfestivalen

24.-26. august
Vannøydagan med
konkurranser, grilling og fest.

Karlsøyfestivalens
manifest
«Den er ei markering av mot-
stand mot et samfunn der de
viktigste verdiene er lønn-
somhet, konkurranse og grå-
dighet.

Den er en protest mot ra-
seringen av distriktene, mil-
jøødeleggelsene, rasisme og
diskriminering.

Den protesterer mot kolo-
nialismen, utbyttinga og den
brutale undertrykkinga av
verdens folk.

Karlsøyfestivalen er en fest
for og ei feiring av alle positi-
ve motkrefter! 

Den skal gjenspeile, gjen-
skape og fremme alle de al-
ternative kreftene som kjem-
per for en annen og bedre
verden preget av solidaritet,
medfølelse og kjærlighet!»

Festivalmed
internasjonalt preg

Karlsøyfestivalen har i år flere
internasjonale artister enn noen gang før.

Ikke bare politisk: Hvert år forvandles den lille øya til et feststed for alle aldre og kulturer. Foto: Danny Pellicer

Entusiastisk: I fjor opptrådte Tungtvann for et meget entusiastisk publikum.

Spiller hvert år: Noen går aldri av moten. Karlsøy Prestegård spiller hvert år på
festivalen.


