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En frodig fam
Det blir både litt 
skummelt og tøft –
men først og fremst
«fantastisk artig førr
ungan» når Karlsøy-
festivalen inviterer til
familiefest.

Årets Karlsøyfestival
satser mer enn noens-
inne på et bredt tilbud
til familier og barn. I
tillegg til musikkpro-
grammet på scenen 1.
og 2. august, blir det
derfor masse aktiviteter
for barn og familier
allerede fra neste
tirsdag.

– Vi starter med
verksteder der ungene
skal danse, tromme og
male, forteller Silja
Haugen, som er
ansvarlig for Karlsøy-
festivalens barne- og
familieprogram.

Eventyrsti
Hver eneste dag er fylt opp med
aktiviteter for barna. I tillegg til
verkstedene kan ungene besøke fjøs
med geiter, villsau og høner. Både
barn og foreldre kan delta på guidet
tur til Karlsøyas vakre perler.

– Her blir man guidet av kjentfolk
og hyggelige hunder, forteller Gabriel
Kvendseth.

Søskenparet Jacob (9) og Jenny
Andresen (11) har deltatt på festiva-
lens barneprogram tidligere år. Jacob
vet hva han likte best.

– Eventyrsti! Det er ganske gøy –
og litt skummelt med spøkelseshisto-
rie, mener han.

Karlsøyfestivalen har også tidligere
hatt et omfattende barneprogram, men
aldri tidligere er det satsa så mye på
de yngste festivalgjengerne.

– Det skaper god stemning, mener
Silja Haugen.

– Og liv og røre, fastslår Jacob
Andresen.

– Vi som vokste opp der, vet jo
hvordan det er å være barn på øya.
Halvparten av innbyggerne var barn
da vi var små, og det er fantastisk for
ungene å aktiviseres i skog og mark,
mener Succora Nordin.

Trygt er det også, mener arrangø-
rene. I alle fall er det ingen biler på
øya, bortsett fra noen ganske få
akkurat under festivalen.

Inntar scenen
Etter noen dager på verksted, er det
ungene som skal stå for åpninga av
musikkprogrammet fredag ettermid-
dag. 

Til forskjell fra de fleste andre
festivaler, ønsker nemlig arrangørene
at barna skal være med også et stykke
utover kvelden.

– Vi vil gjerne at ungene skal få
være med å høre musikken. Og etter
leggetid har vi en rolig familiecamp
rett ved festivalområdet der foreldre
enkelt kan følge med det som skjer på

scenen samtidig som de passer barna,
forklarer Silja Haugen.

– Men festivaler pleier å medføre
en del alkoholkonsum?

– Vi ønsker å snu den vanlige

festivaltrenden. Det er en større
mening med denne festivalen enn bare
å drikke alkohol.
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FLAMMER: Fra fjorårets konsert med Karlsøy Prestegaard på Karlsøya.
Foto: Lars Åke Andersen

GEIT: Festivalfolket får besøk av en firbent venn for noen år siden.
Foto: Jon Terje Eiterå

DANS: Publikum danser foran scenen på Karlsøyfestivalen.
Foto: Jon Terje Eiterå

Barne-
programmet på

Karlsøya
Her er aktivitetene for barn og
familier under Karlsøy-
festivalen.
● Festivalen starter tirsdag 29. juli
med ulike seminarer fram til konsert-
programmet åpner fredag 1. august.
● Hver dag arrangerer ungdommene
fra øya workshops med musikk og
dans.
● Hver ettermiddag blir det fjøsbesøk
på gård med geiter, villsau og høns.
● Torsdag 31. juli kommer fredsfor-
sker Johan Galtung sammen med sin
sønn Andreas Galtung. De vil fortelle
fra sin egen barnebok «En flyveap-
pelsin forteller».
● Lørdag 2. august arrangeres
eventyrsti. Samme dag kommer Jon
Kristian Gaare Blix – kjent fra TV-
serien «Midt i planeten».
● Barn under 12 år kommer gratis
inn på festivalen. 
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miliefest GØY I DET GRØNNE: Det blir både kulturtilbud og aktiviteter
i skog og mark når denne gjengen inviterer alle barn til Karls-
øyfestivalen. Fra venstre: Silja Haugen, Gabriel Kvendseth,
Maya Mi Samuelsen, Ingvill Storås, Jacob Andresen (9),
Jenny Andresen (11), Emily Wasseng Isaksen (9), Succora
Nordin, Kjersti og Alva (1) Mevik og Achmed Nordin.  

Achmed Nordin (20) innvier
nytt galleri med egne bilder
på Karlsøyfestivalen.
Tidligere har han laget bilder basert på
datagrafikk. Nå skal han stille ut
motiver tegnet for hånd. Under Karls-
øyfestivalen skal bildene til Achmed
Nordin stilles ut i et for anledningen
nytt galleri – et naust som går under

navnet «Sjøsterk».
– Alle kan komme og se, oppfordrer

Achmed, som er glad i å bruke kjente
symboler som fredstegn og hjerter, men
også foruroligende uttrykk som hake-
kors i sine bilder.

Achmed Nordin er utviklingshemmet,
og deltok nylig på Dissimilisfestivalen i
Oslo. Der opptrådte han både med
Alfheim Rockers og med egen raplåt på

Rådshuplassen – med
selveste Jørn Hoel som
oppvarmer.

Debuterer med egen utstilling

STILLER UT: Achmed
Nordin med to av sine

bilder som skal stilles ut
under Karlsøyfestivalen. 


