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Tittelløst tull
Kjært barn har mange
navn – dårlige plater har
ingen.
Å eksperimentere med sjangere for
å være kreativ er helt akseptabelt
dersom man lever av å spille
sirkusmusikk på rumenske torg.

Men når man spiller i et av
verdens mestselgende rockeband -
hvorfor? Det gjør forsvinnende lite
at Korns tittelløse utgivelse ”Untit-
led” ikke har et fengende navn, eller
noe navn som helst, for den
fortjener å gå rett i glemmeboka.
Den utvaskede gjørmelyden på
gitarene med bassist Fieldys
slapping hamrende under er byttet
ut med seige elektronika-partier.
Det går med Korn slik det må gå

når gitarforsterker
byttes ut med synthe-
sizer. Først etter fire
spor som fortjener
anonymitet, åpner ”Hold on” i god
gammel Kornisk stil, men så er
det på med håndbrekket nok en
gang. Frank Zappas gamle
tromme-virtuos Terry Bozzio
tilføyer et og annet bra på rytme-
fronten, men bandet som en helhet
har latt kreativiteten få litt for fritt
spillerom. Trekk ut ledningen til
PC-en og plugg inn gitarene!           

Jonas Hansen

FOR DE ALLER YNGSTE: Stein-Helge Haugen håper at mange barnefamilier finner veien til Karlsøyfestivalen i år og har derfor laget en barnevennlig familiecamp   

Lager familieca

Eirik Bang Pedersen 
og Lars Åke Andersen (foto)

Karlsøyfestivalen
satser på en 
familievennlig
profil. Derfor
lager de en 
familiecamp
under årets 
festival.
Campen kommer til å ligge
et stykke unna selve hoved-
campen slik at barnefamili-
ene som har lyst til å over-
være festivalen, kan trekke
seg tilbake i rolige omgi-
velser når det måtte passe.

I tillegg er det et mye

fyldi-
gere
barne-
program
på agendaen, hvor høyde-
punktet blir da Pelle Parafin
skal holde minikonsert og
lesestund for de yngste til
helgen.

Og selv om campen ligger
et lite stykke unna selve
festivalområdet, vil det være
aktiviteter for barn på
familiecampen på kveldstid.

– Denne familiecampen er
ny av året og skal være med
på å styrke vår profil som en
familie- og barnevennlig
festival, sier festivalmedar-
beider Ole Pedersen.

– Det har en tendens til å
bli mye bråk på selve

festivalom-
rådet
utover de
små

nattetimer, derfor kan det
være fint at denne campen
ligger lydisolert fra den
festglade mengden, forklarer
Pedersen.

Karlsøyfestivalen har alltid
hatt et barneprogram som
har vært meget utfyllende,
men det har ikke vært så
tydelig satset på de aller
minste som i år.

Festivalen som starter i
dag er nesten utsolgt og
store folkemengder er ventet
til kultur- og musikkfestiva-
len de nærmeste dagene.

Også festivalkoordinator
Svein-Egil Haugen er glad

Ønsker barne-
familier til Karlsøy

CD
Artist: Korn 
Plate: Untiteled 
Selskap: Virgin/EMI
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METRO 3-seter sovesofa med divan i stoff Como rød eller brun. 
L 225, D 87 cm (med divan D 156 cm) 4.995,- Divanen kan speilvendes.
METRO overmadrass, grå 3 cm (2 cm skumkjerne) 140x200 cm 895,- 
BOJANNA hjørnebord i hvitt og crome, Ø 70 cm 995,- 
Pris andre farger 5.995,-

MYE FOR PENGENE!

4.995,-
METRO 3-seter sovesofa m/divan
BEGRENSET ANTALL

MYE FOR PENGENE HOS BOHUS
Du gjør alltid gode kjøp hos Bohus...heng deg på!

MYE FOR PENGENE!

Madrassmål utslått 142x202 cm Smart oppbevaring!

89,-
1.795,-

PRISEN GJELDER KUN 7. OG 8. AUGUST
ELLER SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER!
SLEEP RAMMEMADRASS
Pris komplett 120x200 cm m/6 cm overmadrass, u/bøyler 1.795,-
Bøyler 120 cm 295,-ROSIE/FRIDA sengesett i bomull. 140x200/50x70 cm

MYE FOR PENGENE!
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Vi samarbeider 
med interiør-
konsulent fra 
Interiør i Nor

Vibeke Johannessen
Tlf: 47 25 83 41 

www.interiorinor.no

BOHUS BO-SENTERET
BOHUS ECORN
BOHUS BO-UTSTYR

Storslett  Tlf: 77 77 02 00
Tromsdalen  Tlf: 77 60 20 20

Finnsnes  Tlf: 77 85 29 80
BOHUS HARSTAD Tlf: 77 01 93 00

 som er tilrettelagt for de aller minste.  

amp

for dette satsingsområdet.
– Folk skal kunne skjønne at

dette er en familiefestival for
det går an å ta med seg de
aller yngste til Karlsøy, sier
Haugen.

Foran scenen er det også
laget et eget område for
ungene slik at de kan få lett
oversikt over de spillende
bandene.

Festivalen, som har et
tydelig politisk budskap,
starter i dag. Kjente band som
Nøkken og Adjagas er de
største trekkplasterne under
årets festival. Disse blir støttet
av band slik som svenske
Svenska Akademien og
nederlandske Visualsoundart.

eirik.bang.pedersen@bladet-
tromso.no


