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Mellomvegen 71B søndag kl 15.00-16.00
Megler Einar Storhaug, tlf. 970 73 555

Solheimsvegen 8 tirsdag kl 18.00-18.45
Megler Jon Rye-Holmboe, tlf. 414 55 577

Huldervn 1A tirsdag kl 19.00-19.30
Megler Jon Rye-Holmboe, tlf. 414 55 577

Tomasjordnes 123 mandag kl 18.00-19.00
Megler Jarle Solbakken, tlf. 982 59 101

Dro i gang
KarlsøyfestivalenEirik Bang Pedersen 

og Ronald Johansen (foto)

Med politisk 
musikk og opp-
slåtte telt, ble
Karlsøyfestivalen i
går kveld åpnet.
Selv mener Karlsøyfestivalens
ledelse at årets festivalpro-
gram er komplett. For hele 80
prosent av artistene som skal
på scenen i løpet av helgen er
artistene fokuserte på at
tekstene deres skal inneholde
sterke politiske og sosiale
budskap.

Noe som passer festivalens
image utmerket. For at i deres
manifest står det at festivalen
skal være en markering av
motstand mot et samfunn der
de viktigste verdiene er
lønnsomhet, konkurranse og
grådighet. Festivalen er også
en direkte protest mot sentrali-
seringen, rasisme miljøproble-
mene.

I går kveld var blant annet
det oslobosatte bandet Fence
fremme på scenen. De syv
guttene som bandet består av
spiller punk som er «væpna
med politisk lyrikk», ifølge
deres hjemmesider. Bandet har
også opptrådt på større
festivaler slik som Øyafestiva-
len og By: Larm.

Utover fredagsnatta var også
det kjente tromsøbandet The
Fernets på scenen. Det var
også The Replaceable Heads,
Skalar samt kjente Raggabal-
der.

Det er ventet et sted mellom
1.000 og 2.500 publikummere
som skal overvære årets
festival.

eirik.bang.pedersen@bladet-
tromso.no  

MATGLADE: 
Bjørn og Ann-Jorun Johan-

sen sitter inne i sin lavvo og
koser seg med pinnekjøtt.

HØY PUNKFAKTOR: Oslobandet Fence sørget for noen knallsterke låter med politisk bud-
skap på første konsertdag av Karlsøyfestivalen.

FOLKSOMT: Mange har tatt turen utover til øya denne helga
og det anslås at det kommer mellom 1.000 og 2.500 festival-
publikummere.

FESTKLARE: Denne vennegjengen har fått satt opp teltet og
er klar for Karlsøyfestivalen 2007.


