
6 TORSDAG 20. JULI 2006 NORDLYSNYHETER

Båtskyss til
Karlsøy-
festivalen

FESTIVALBÅTEN Svein-Egil Haugen og Marianne Holm Jensen
mener at båten som skal gå direkte mellom Tromsø og
Karlsøyfestivalen vil gjøre det mer lettvint å komme seg på
festival.
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TROMSØ I år blir lettere å
komme seg på festival.
Karlsøyfestivalen satser på å
frakte festivalgjengere og ar-
tister med båt direkte fra
Tromsø.
– Dette gjør vi for å gjøre det

lettvint for folk å komme seg ut
til festivalen, sier Svein-Egil
Haugen, koordinator for
Karlsøyfestivalen.

Han mener det kan være klø-
nete med bil og ferge ut til øya,
og sier det nye tilbudet med di-
rekte båt mellom Tromsø og
festivalen på Karlsøy er et til-
bud til de som vil ha det lett.

Selv om festivalen hadde et
prøveprosjekt i fjor med båt-
transport ut til øya, er årets til-
bud nytt.

– Det er spennende, og en
flott båt, sier Haugen.

Naturopplevelse
Det er den nye båten M/S
«Cetacea» som skal frakte både
festivalgjengere og artister til
Karlsøyfestivalen.

– Det er en behagelig måte å
komme seg til festivalen på i
forhold til buss, mener
Marianne Holm Jensen, mar-
kedsansvarlig i Jakobsen &
Sønner som eier båten.

– Det er en flott skjærgård, så
naturopplevelsen blir kjempe-
fin, sier hun.

– Godt vær blir det også!
smiler Haugen.

Og blir det sol, er det mulig å
være på dekk. 

– Det blir en skikkelig festi-
valbåt med enkel bespisning og
drikke, forteller Holm Jensen.

Frakter også artistene
– De fleste artistene skal ta bå-
ten, sier festivalkoordinatoren.

– Båttransport er bra for artis-
tene også, man får vist litt, me-
ner Holm Jensen.

På en av avgangene er det
allerede klart at 30 artister skal
være med. 

Totalt er det plass til 97 pas-
sasjerer på båten som tar en
time fra Tromsø.

– 97 plasser per avgang er
nok ikke nok, sier Haugen, som
anbefaler booking til båten.
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TROMSØ Så kommer den altså til
slutt, denne sommeren som vi har
hørt så mye om. 

– Ja, tirsdag kommer definitivt

sola. Fram mot helga blir det stort
sett opphold, det ser ut til at det
blir lite skyer, og temperaturen
stiger. Jeg kan ikke love dere 30
varmegrader, men mellom 15 og
18 blir det nok, sier meteorolog

Bengt Michelsen i Cirrus Weather
Center.

Michelsen sier denne melding-
en gjelder hele Nord-Norge, dog i
varierende grad. Øst-Finnmark
blir muligens litt kjøligere enn
resten av landsdelen, mens det
kan komme noen sporadiske
regnbyger i Nordland.

Varmest i sør
– De varmeste temperaturene får

Neste uke kommer endelig godværet vi
har ventet på. Fra og med tirsdag klarner
det opp, sola kommer fram og
temperaturen stiger.

Godvær

eller send SMS/MMS merket
<kortsagt> til 2097

SI DIN MENING PÅ

Tror du på 
godvær i nord?
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TROMSØ Når meteorologene
nå spår varmere vær, er Harley
Davidson-gjengen i Tromsø av
de som smiler ekstra bredt. 
Det klør i fingrene hele vinteren.
De venter ikke nødvendigvis på
sola før de tar fram stolthetene
sine, gutta og jentene i Harley-
gjengen i Tromsø.      

– Men den fine værmeldingen
til helga er helt utmerket, sier en
fornøyd Geir Henriksen.       

Da skal nemlig han og resten av

gjengen på Run To The Arctic
Fun,  deres årlige MC – treff i
Storfjord.      

Ekte bikere fryser ikke
Små regndråper legger seg på stil-
lestående biler og motorsykler
utenfor Harley Davidson – butik-
ken i Tromsdalen. 

Geir Henriksen, Silje Lilleberg,
Helle Kristiansen og Trond
Hofsøy, kjent som Hoffa, er
skjønt enige om at det er sosialt
og gøy uansett vær og vind på
treffet til helga.     

– Det kan jo legge en liten dem-

MC-treff lokker fMC-treff lokker frem godværetMC-treff lokker f
HARLEY – GJENGEN FIKSER GODVÆRET Harley – gjengen i Tromsø jubler nok en gang over godværsmelding til h

Kristiansen, Silje Lilleberg, Agnete Oestreich, Hoffa og Tore Marthinussen.TEKST ELIN FREDRIKSEN 

TROMSØ Henriette Charlotte
Pettersen (13), Julie Annie
Markussen (12) og Harriet
Hanssen (13) er for unge for Idol.
Lørdag får de likevel være stjerner
de òg, når idolene kommer til
Finnsnes. Et innslag under den
landsomfattende Idol-turneen er
gjesteopptredener med lokale små-
stjerner. Jentene gleder seg mer
enn de gruer seg. 

– Jeg har skikkelig sommerfugler
i magen, og natt til tirsdag fikk jeg
ikke sove. Jeg lå bare å tenkte hele
natta, forteller Henriette Charlotte.
Hun skal synge «Gal av lengsel»
av Postgirobygget. 

– Den er så kul, og så er den
norsk. 

De to andre jentene synger på
engelsk. Harriet framfører
«Someone’s watching over me» av
Hilary Duff, Julie Annie skal synge
«Listen to your heart». Egentlig en
låt av svenske Roxette. Julie Annie
gjør den mer moderne DHT ver-
sjonen. 

Finnsnes er by nummer 22 i rek-
ka i Idol-turneen. Idol vinner
Alexander With og de seks andre
finalistene har hatt en variable tur-
ne, og opplevd publikumssvikt
flere steder. Finnsnesjentene ser li-
kevel Idol-opptreden lørdag som
en stor sjanse til å vise seg fram.

Synger med idolene

IDOL Henriette
Charlotte

Pettersen (13),
Julie Annie

Markussen (12)
og Harriet

Hanssen (13)
opptrer med Idol-

stjernene.
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