
16 Onsdag 17. juni 2009

Mistet 
storband

Inger Præsteng Thuen

Karlsøyfestivalen mister
Edgar Broughton Band
etter dobbeltbooking. – Vi
skal få andre på minst like
bra nivå, sier Svein-Egil
Haugen (bildet).
En av de
foreløpige
hovedartistene
ved årets
Karlsøyfestival
må melde pass.
Britiske Edgar
Broughton
band hadde
ifølge festival-
koordinator
Svein-Egil
Haugen underskrevet kontrak-
ten, men så viste det seg at
bandet var booket til andre
konserter på samme tid i
England.

– Det var en misforståelse
med bookingen, og det er de
som har køddet det til. Vi
hadde veldig lyst til at de
skulle komme, men vi skal nok
komme opp med andre navn på
minst like bra nivå – det har de
lovet, sier Haugen.

Gamle venner
Årets Karlsøyfestival 4.-9.
august er den tiende i rekka, og
derfor ligger det an til et
jubileumsarrangement der det
blir gjensyn med flere gamle
helter. I likhet med Edgar
Broughton Band har nemlig
flere av artistene spilt på
festivalen tidligere.

– Vi går tilbake i tida og ser
på høydepunktene vi har
opplevd. Vi fokuserer på
artister som er virkelig venner
av festivalen, forklarer Haugen.

Dermed stiller de røde
rapperne i Gatas Parlament opp
igjen. Det samme gjør folkroc-
keren Johan Piribauer fra
Lappland, partypønkerne i
Bøyen Beng og de nordnorske
reggaemestrene i Manna. I
tillegg er det britiske rapperne i
Foreign Beggars også klare for
Karlsøyfestivalen. De røsket
skikkelig tak i festivalpublikum
i 2007.

Flere band
På grunn av de uheldige
erfaringene med Edgar Brough-
ton Band vil ikke Haugen gå ut
med flere artistnavn før de er
200 prosent sikre på at de
faktisk kommer.

Til sammen regner Haugen
med at rundt 15 band og
artister skal stå på plakaten når
den musikalske delen av
programmet sparkes i gang
fredag 7. august.

Dermed avkrefter arrangø-
rene alle rykter om at festivalen
måtte avlyses på grunn av
pengemangel.

– Flere har faktisk spurt oss
om det blir festival – og det blir
det! Vi har samla så mye
penger at vi har klart å betale
alle regninger, sier Svein-Egil
Haugen.

inger.thuen@itromso.no  

EMIL: Førsteklassingene sang blant annet sangen om Emil i Lønneberget, og de var ikke snauere enn at de hadde med seg en fla

BARNEBLUES: Førsteklassingene serverte barneblues
der alle fikk vist seg frem.

KÅLORMEN: I eventyret til tredje klasse kom kålormen sist til
setra, enda de startet i fjor.
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