
■ ■ Miljøvennlige Sub Pop. Sub
Pop er det første plateselskapet
som er blitt 100 prosent miljøvenn-
lig.
Seattle-selskapet, som har fostret
band som Nirvana (bildet),

Soundgarden, Mudhoney, Sebadoh,
Postal Service og Wolf Parade, ofrer
seg for naturen. I fjor ga Sub Pops
Kelley Stoltz ut «Below the
Branches», det første miljøsertifi-
serte albumet i USA. Nå følger pla-

teselskapet opp med å gjøre hele
virksomheten naturvennlig, skriver
musikknettstedet Pitchfork. Sub
Pop Records har inngått en avtale
med miljøorganisasjonen Bonneville
Environmental Foundation. Avtalen

forplikter Sub Pop til bare å bruke
fornybare ressurser, som for ek-
sempel vindkraft. (ANB-AP)

Av ELSE M. LUNDAL

– Vi ønsker å profilere nord-
norske musikere og artister,
sier han.

Stein Olsen har bodd på
Karlsøy siden 1977. Da han
kom til øya kjøpte han
Karlsøy Prestegård der han
etablerte et kunst- og rocke-
kollektiv. I 1980 ble bandet
Karlsøy Presetegaard dannet,
og Stein Olsen er bandets
ubestridte leder. Etter 26 år er
bandet fortsatt like levende,
og de er et av mange som

spiller på årets
Karlsøyfestival.

30 fastgboende
På Karlsøy er det i dag bare
rundt 30 fastboende.
Innbyggertallet mangedobles
når festivalen dras i gang. I
fjor var over 1000 mennesker
som besøkte festivalen, og
både dagens fastboende karl-
søværinger og deres barn er
involvert i festivalarbeidet.

– Akkurat nå er vi litt stres-
set. Det er mye som skal på
plass, sier Stein Olsen.

Tungtvann
Egentlig startet festivalen
allerede i går med film og åp-
ning av utstillinger. Årets fes-
tival har motstand som tema,
og fra tirsdag starter festival-
programmet med workshops,
foredrag om direkte auksjon,
autonom motstand, trykk av
av t-skjorter, piratradio, street
art og mye mer. Selv musikk-
programmet pågår fra torsdag
til og med søndag, og de kan
i år varte opp med navn som
Mikael Wiehe, Ole Paus,
Wimme Saari, Gatas
Parlament, Hopalong Knut,
Bjørn Berge. Tungtvann.
Kinky Vibes, One Family.
Karlsøy Prestegaard er selv-
skreven på lista, og bandleder
Stein Olsen håper at de neste
år kan varte opp med flere
musikere fra Finnmark.

– Vi jobber med å få en
mer nordnorsk profil. De som
har lyst å spille på
Karlsøyfestivalen, oppfordres
derfor til å ta kontakt med
oss. I år har vi hatt liten re-
spons fra Finnmark, sier han.

Velkommen
Programmet for i år er spi-
kret, men kanskje vil finn-
markingene sette sterkere
preg på festivalen til neste å?
I år har de om ikke annet alle
muligheter til å delta som pu-
blikum.

– Selvsagt. Vi ønsker alle
finnmarkinger velkommen til
Karlsøyfestivalen 2006, sier
Stein Olsen, fra Havøysund
og Hammerfest.

11FD – onsdag 9. august 2006.

I disse dager starter Karlsøyfestivalen
2006. Musikkansvarlig Stein Olsen med
røtter i Havøysund og Hammerfest, øn-
sker i framtiden å få flere finnmarks-
band til den fargerike festivalen.

Musikkansvarlig Stein Olsen vil ha en mer nord-
norsk profil på Karlsøyfestivalen neste år. - Vi
ønsker at flere band fra Finnmark skal spille på
festivalen, sier han. Foto: Karlsøyfestivalen

Ønsker finnmarkinger
til Karlsøyfestivalen

Wistex Hammerfest
Nissen Hammerfest Senter Tlf 78 41 03 80

Wistex Alta
Parksenteret tlf 78 43 70 10


