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Under en måned
før Karlsøyfesti-
valen braker løs, er
programmet klart. 
I år som i fjor må
arrangørene avvise
over 100 artister.
Karlsøyfestivalen har med
årene vokst seg stor, og for
artister har det blitt mer og mer
lukrativt å opptre der. Så
populært har det blitt at artis-
tansvarlig, Stein Johannes
Ellysef Olsen, også i år har
vært nødt til å avvise rundt 100
artister.

– Dette er stort sett folk som
ikke har oppfattet hva vi står
for og kommer med kommersi-
elle tilbud, forteller Ellysef
Olsen. 

Han kunne i går stolt presen-
tere årets program og plakat for

Karlsøyfestivalen, som for
øvrig har fått tittelen «Mot-
stand!». 

Variert program
Selv vil han være forsiktig med
å dra fram favoritter, men
legger likevel ikke skjul på at
han er stolt over å ha både
Mikael Wiehe, Ole Paus og
Tungtvann øverst på plakaten.

– Mikael Wiehe er en som
har fulgt min generasjon og
meg. Han formidler folk sine
tanker, og et budskap. Det er
ikke for ingenting han er en
stor artist. Han er en av de
perfekte headlinerne for
festivalen, og vi har prøvd
lenge før vi lyktes i å få han hit,
forteller Ellysef Olsen.

Som vanlig er programmet
fargerikt og variert, og de som
tar turen til Karlsøya mellom 8.
og 13. august kan i tillegg til
konserter oppleve diverse
stuntmusikere, workshops,
kurs, debatter og film.

– Det kommer seks jenter

som kaller seg Bergen Beach
Band som kun korer. Så når du
sitter i lavvoen lørdags morgen
kan det hende disse stuntmusi-
kerne dukker opp, forteller han. 

Holder tradisjonen
ved like

I tillegg skal seminaret
«Punkrock i Kina» avvikles, for

artister som vil ha et større
marked.
Festivalen, som av mange
betegnes som en hippie-
festival, vil i år som i alle årene
før følge sin demokratiske
tradisjon.

– Hos oss er det ingen ledere,
vi har heller valgt å kalle det
koordinatorer og slikt. Alle
avgjørelser tas demokratisk.

– Hvordan går det?
– Det er det mest tungrodde

systemet som finnes, så demo-
kratiet har sin pris, ler Ellysef
Olsen, som likevel lover at
årets Karlsøyfestival kommer
til å bli veldig bra.

kine.sandnes@bladet-tromso.no
77640615

Karlsøyfestivalen må 

avvise 
● Arrangeres fra
tirsdag 8. til 13. august på
Karlsøya.
● Subs (Kina), Mad Professor
m/Black Steel and Earl 16
(Storbritannia), Mikael Wiehe
(Sverige), Ole Paus, Bjørn Berge,
Tungtvann, Magnus Eliasen og
Stein J. Ellysef, Wimme Saari
(Finland), Gatas Parlament og
Hopalong Knut, Terroristene,

Kinky Vibes og
Karlsøy Preste-
gaard er bare noen
av de nærmere 30

artistene som skal opptre.
● I festivalens manifest står det
blant annet at «det er ei markering
av motstand mot et samfunn der
de viktigste verdiene er lønnsom-
het, konkurranse og grådighet.
Den er en protest mot raseringen
av distriktene, miljøødeleg-
gelsene, rasisme og diskrimine-
ring.» 

Karlsøy-
festivalen BAKGRUNN

ETTERTRAKTET: Artistansvarlig Stein Johannes Ellysef Olsen ser med glede på plakaten til festivalen hans som med tiden har blitt svært ettertraktet.

SPILLER: The Fernets. SKAL OPPTRE: Tungtvann
kommer for å ferie sin femte
opptreden på Karlsøyfestiva-
len. 

KOMMER: Ole Paus.


