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 Se WEB-TV fra Riddu Riđđu!

Hver dag 

Har du tips? 
Ta kontakt med vår WEB-TV-reporter Ole Åsheim: 905 47 788

SMS/MMS: 2097, kodeord NORDLYS (kr. 1,-)   •   E-post: tips@nordlys.no

Nordlys.no lager egne WEB-TV-sendinger fra Riddu Riđđu

e legger vi  ut fersk rapporter fra  Kåfjord.

LOKKER MED 
Karlsøyfestivalen
selger nå båt-
billetter til Karlsøya,
og frister med ming-
ling med artister
som skal dit. 

Succora Nordin kommer fra
Karlsøya, og jobber nå med
sommerens Karlsøyfestival.

– Nå kan festivaldeltakere
bestille både festivalpass, fes-
tivalpass med båtbillett eller
bare båtbillett på våre nettsi-
der, forteller Nordin.

Frister med artister
Det er Arctic Sea Cruises med
hurtigbåten M/S Cetacea som
skal stå for transporten av ar-
tister, foredragsholdere og fes-
tivaldeltakere.

– Dette syns vi bare er gøy,
flott å kunne bidra til festiva-
len, sier daglig leder i Arctic
Sea Cruises, Kjetil Olsen.

– Nå kan folk bli kjent med
artistene på en annen måte enn
bare fra scenen.

Festivaldeltakere og artister
reiser sammen til festivalen.
De er bokstavelig talt i samme
båt, smiler Succora Nordin.

Karlsøyfestivalen er en intim
festival, og Nordin påpeker at
de ønsker minst mulig avstand
mellom de som jobber, opptrer
og deltar.

– Derfor er denne båtturen
en unik mulighet til å bli kjent
med både artister og andre som
skal til Karlsøyfestivalen,
mener hun.

På forhånd
Selve sjøreisen ut til Karlsøya
er også en vakker tur.

– De får oppleve naturen, og
sett landskapet fra sjøsiden.
Bratte fjell som stuper ned i
havet. I tillegg slipper de å
tenke på parkering og korre-
spondanse. Vi selger bare tur-
retur-billetter, fortsetter
Nordin.

Festivalen tjener ingenting
på salget av billettene, og det
blir satt opp turer både fredag
og lørdag i forbindelse med
festivalen som er i uke 32.
Retur blir søndag.

– Det kan være kronglete å

artister på båttur

BÅTTUR MED ARTISTER: Succora Nordin i Karlsøyfestivalen og Kjetil Olsen i Arctic Sea Cruises lokker med båt-
tur til Karlsøyfestivalen sammen med artistene. Rundt 200 billetter er lagt ut for salg, og en tredjedel går til
artistene, så Nordin råder til å bestille billett raskt. Foto: Christina Yvonne Olsen

komme seg til Karlsøya, og det
kommer litt miljø inn i bildet
også når flere tar båten i stedet
for å kjøre i hver sin bil, sier

Nordin og minner om at billet-
tene må kjøpes på
Karlsøyfestivalens nettsider på
forhånd.

Tekst: Christina Yvonne Olsen
christina@nordlys.no


