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nyheter@
bladet-tromso.no

77 64 06 00

Telefon og penger
Telenor har dårlig mobildekning på

festivalområdet, mens Netcom har bedre.
Hele festivalområdet har gratis trådløs
internettforbindelse.

Det finnes både butikk, postkontor og
pub på Karlsøya. Butikken har ikke
betalingsterminal, men det er mulighet for
å ta ut penger med kort på festivalområdet.  

Festivalmeny
Festivalmaten er basert på råvarer fra

øya og omegn. På festivalområdet selges
derfor retter av kjekjøtt, hvalkjøtt og
fiskemat. Festivalen har også en egen
vegetarmeny.

Drikke med og uten alkohol selges også
på området.  

Gratis camping
Tilreisende og publikum bor som regel i

telt like ved konsertområdet. Camping er
gratis. Det planlegges en egen regnbue-
landsby for ungdom.

Artister innkvarteres for det meste
privat. 

Hovedtema for årets festival
er «direkte aksjon». På pro-
grammet står derfor en rekke
seminarer og workshops i tråd
med øyas opprørske historie.

Fredag 11. august
Workshop/Street Art – t-

skjortetrykk
Workshop – piratradio

Workshop – Klovnearmé
(Humor og ironi er vårt våpen i
en sprø verden)

Bolig som direkte aksjon
v/Hurdalsjøen økologiske
landsby, Husokkupasjonen H42
(Oslo) og Svartlamon (Trond-
heim)

Filmer v/Filmklubben Spis de
rike

Lørdag 12. august

Filmer v/Filmklubben Spis de
rike

Søndag 13. august
Situasjonen i Sør-Kurdistan

v/Jan Bojer Vindheim 

Seminarprogram

KINA OG NORGE: Tromsø og Kina står for åpningen av Karlsøyfestivalen. Fra venstre Eric Elvebø Iversen fra Tromsøbandet Fernets, vokallist K
Wu Dao fra Subs.

KLAR FOR INNRYKK: Festivalkoordinator Svein Egil Hau-
gen forbereder storinnrykk til Karlsøya.

ÉN AV 100: Per fra Sverige
er én av 100 frivillige.
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– Folk kan forberede seg på en
fargerik og avslappa atmosfære. Her
er det masse forskjellige folk – de er
fredelige og kanskje litt rufsete, sier
festivalkoordinator Svein-Egil
Haugen.

Han har vært i festivalmodus i flere
dager allerede, for på Karlsøya har det
vært seminarer, workshops og
kunstutstilling hele uka. Men det er
ingen tvil om at det er i kveld festiva-
len egentlig sparker løs med fullt
konsertprogram både i dag og i
morgen.

Friske Fernets
– Vi gleder oss kjempemye. Nå er det
lenge siden vi har spilt for folk i
Tromsø-området, og vi har flere nye
låter folk her ikke har hørt før, sier
vokalist Knut-Bjørnar Ulriksen i The
Fernets.

Tromsø-bandet som slipper sin
første plate til høsten, skulle egentlig
ha spilt under Buktafestivalen. Den
konserten måtte avlyses på grunn av
sykdom.

– He he. Det var så kaldt der, så nå
ser vi fram til å spille på Karlsøya i
stedet. Og nå er alle friske og raske.
Flere i bandet har vært på øya siden
tirsdag for akklimatisering. Så får vi
drikke te med honning, lover Ulrik-
sen.

– Hvilke forventninger har dere til
festivalen?

– Det blir spennende å se. Vi skal
egentlig bare dra ut for å kose oss. Er
det ikke det det handler om på
Karlsøya, da – å ha det lugnt?

Fascinerte pønkere
Ifølge Svein-Egil Haugen er det klart
for en aften med reggae og rock på
menyen på festivalens første musikk-
dag. Pønkbandet Subs har tatt veien
helt fra Kina for å stå på scenen på
Karlsøya i kveld. 

– Øynene våre har vært vidåpne fra
vi kom på ferga til Karlsøya. Vi har
vært på mange ulike musikkfestivaler,
men aldri opplevde noe lignende, sier
vokalist Kang Mao.

– Det gjelder både det fargerike
festivalområdet, med bannere og
plakater, men også naturen. Den ville
naturen fascinerer oss, sier vokalisten
i Subs, som i går bidro på seminar om
pønkrock i Kina. 

Små katastrofer
De rundt 25 fastboende på øya er
forberedt på å ta imot alt mellom
1.000-2.000 tilreisende til festivalen.
Frivillige har jobba på spreng de siste
dagene for å få alt klart, og det er det
– snart.

– Vi har jo alltid noen små katastro-
fer vi må ordne opp i. Men det meste
er på plass. Nå er det maten vi holder
på å tilberede, sier Haugen.

Festivalcampen er også klar til
innrykk. De tilreisende har om så hele
øya å ta av, og arrangørene har satt av
et eget område som skal være litt rolig
– for barnefamilier. 

I motsetning til i fjor er det i år
meldt om til dels gode værforhold på
Karlsøya.

– Det blir nok noe varierende
skydekke og noen tåkeskyer først på
dagen, men det er mulighet for sol

både fredag og
lørdag, sier vaktha-
vende meteorolog
ved Vervarslinga i
Nord-Norge, Jon
Austerheim.

Temperaturen vil
ligge mellom 12-15
grader fredag og
lørdag, og søndag
kan det bli litt varmere.

Det lover godt for det tradisjonelle
nachspielet på stranda natt til søndag.

– Det ser ut som det kan bli ganske
fint da, bekrefter Austerheim.

– Men kanskje ingen badetempe-
raturer?

– Det er jo individuelt, men det blir
nok ikke så langt unna ti grader.

Svein-Egil Haugen ser likevel ikke
bort fra en våt etterpåfest natt til
søndag.

– De tøffe bader uansett, så her er
det bare å ta med badetøy. Og uansett
blir det musikk fra landskjente dj’er
for alle.

inger.thuen@bladet-tromso.no

I kveld starter Karlsøyfestivalen for alvor med
både The Fernets og kinesiske pønkere på
plakaten. Gjør klar for en fredfylt og frihetlig
folkefest.

Kang Mao fra det kinesiske punkbandet Subs og gitarist
Alle foto: Karlsøyfestivalen

Fredag 11. august
One Family
Bernard Briis Band
The Fernets
Jah Ark Manifestations
Subs 
Terroristene
Mad Professor with Pan Afrika-
nist & Earl 16

Lørdag 12. august
Runawayra
Bjørn Berge
Johan Piribauer & Gruvtolvan
Ole Paus 

Wimme Saari
Mikael Wiehe
Gatas Parlament/Hopalong Knut
Tungtvann m/Ill Inspecta,
Pionear, Magnus Eliassen og
Stein J. E. Olsen
Karlsøy Prestegaard

Søndag 13. august
Karlsøy kirke:
12.00: Konsert med Magnus
Eliassen
13.00: Rockemesse med Karlsøy
Prestegaard og sjømannsprest
Mette Buvik Sivertsen
17.00: Konsert med El Torgo

Konsertprogram

Aktivister med bakgrunn
fra aksjonsnettverket
Adbusters skal lage
piratradio fra festivalområ-
det. Radiosendingene skal
etter planen bestå av
intervjuer, musikk og
innslag fra festivalen, men
det blir antakelig bare
mulig å få inn sendingene
på selve Karlsøya.

– Det blir satt opp
plakater med info om
hvilken frekvens de sendes
på, sier Svein-Egil Haugen.

Kunstutstilling
Alt fra tresnitt til skulpturer og databilder kan oppleves på
galleri Carlsø.
Utstillingen «Døre» består av verker av følgende kunstnere:
Bjørn Elvenes – «Sortland Blå» – maleri og installasjon.
Ivar Mallaug (Stokmarknes) – keramikk.
Berit M. Paulsen (Kabelvåg, Tromsø, Karlsøy) – skulptur.
Ellers medvirker Gabriel J. Kvendseth (Tromsø, Kabel-
våg) med videokunst, Tim Steen (Tromsø, Kabelvåg) med
malerier, Karl Albert P. Bakkejord (Svolvær) med tresnitt
og Ahmed Nordin (Karlsøy) med databilder. 

Transport
Slik kommer du deg til og fra Karlsøya.
Fredag 11. august
Fra Tromsø: 
Buss kl. 12.55 og 16.45
Ferge fra Hansnes kl. 06.40, 10.45, 15.00,
18.20 og 20.45
M/S Cetacea fra Tromsø kl. 16.00 og 18.30
(avganger kan være utsolgt – bestill billett!)
Lørdag 12. august
Fra Tromsø:
Buss kl. 13.10
Ferge fra Hansnes kl 08.35, 10.45, 15.00
og 18.30
M/S Cetacea fra Tromsø kl. 15.00
(avganger kan være utsolgt – bestill billett!)

Fra Karlsøya:
Nattferge etter lørdagens konsert kl. 04.00
til Hansnes og Vannøya
Søndag 13. august
Fra Karlsøya:
Ferge til Hansnes kl. 09.50, 16.30 og 18.50
Buss fra Hansnes til Tromsø kl. 20.00
Erfaringsmessig går ferga fra Karlsøy flere
ganger utover kvelden for å få med alle
bilene.
M/S Cetacea til Tromsø kl. 13.45 og 15.45
(avganger kan være utsolgt – bestill billett!)
Mandag 14. august
Fra Karlsøya:
Ferge via Vannøya til Hansnes kl. 07.20
Korresponderer med buss fra Hansnes til
Tromsø.
Ferge via Vannøya til Hansnes kl. 15.40 og
18.55

Billetter til festival og hurtigbåten M/S
Cetacea kan kjøpes på festivalens nettsider
www.karlsoyfestivalen.no. 

Piratradio

FRIVILLIG: Karlsøya-
bosatte Marryon Carls-
son, har vært frivillig på
Karlsøyfestivalen i
mange år. 

Inger
Præsteng

Thuen


