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Karlsøyfestivalen fe-
rier ti år og til årets
festival henter de
opp en rekke artister
som har vært trofast
mot festivalen.
Tekst: Stian Saur
stian.saur@nordlys.no

Festivalkoordinator Svein Egil
Haugen forteller at Karlsøyfestiva-
len har hatt som mål å være helt
ferdig med programmet til St.
Hans.

Det rekker de bare nesten.
– Men innen utgangen av juni

skal vi være helt ferdig. Fem av ar-
tistene er klare, og de fleste andre
er bortimot helt spikret, forteller

festivalboordinatoren.
Årets tema gir seg selv, når festi-

valen på Karlsøya har holdt det gå-
ende i ti år.

I år skal de se litt tilbake på årene
som er gått, og de har invitert opp-
over flere artister som har spilt opp
igjennom årene.

Sterke meninger
En av dem er de politisk engasjerte
rapperne i Gatas Parlament.

De har gjestet festivalen to gang-
er tidligere.

– For oss er det viktig at artistene
er et godt budskap, sier Haugen.

I så måte har de truffet blink med
bookingen.

Få, om noen, norske band, har
markert sitt politiske standpunkt så
sterkt som Gatas Parlament de siste
årene.

Av andre artister klare for scenen
på Karlsøya kan nevnes Johan Piri-
bauer fra Arvidsjaur i Nord-Sveri-
ge, Manna fra Nordland, Bøyen
Beng og Foregin Beggers.

Jobber på spreng
Resten av programmet vil kommer
i løpet av de to nærmeste ukene, og
Svein Egil Haugen lover en bred og

god festival.
Totalt skal rundt femten band

være med å feire festivaljubileet på
Karlsøya 4. til 9. august.

Og i tillegg til det musikalske as-
pektet jobbes det hardt med det po-
litiske.

Karlsøyfestivalen har opp igjen-

nom årene vært med å sette fokus
på viktige temaer og invitert til en
rekke forskjellige debatter i forbin-
delse med festivalen.

Det har de planer om i år også.

Jubileumsfest
PÅ PLASS: Gatas Parlament har spilt på Karlsøyfestivalen to ganger tidligere, og en blant dem som skal være med på tiårsjubileet. Foto: Mariell Tverrå Løkås

For oss er det viktig at artistene er et godt
budskap.

Svein Egil Haugen i Karlsøyfestivalen

FIKK PENGER:
Gitarist Harald
Isachsen fikk
her beviset på
at han har mot-
tatt Drømmes-
tipend. Foto:
Mark Leding-
ham, Tromsø
kommune

Tromsø-gitaristen Harald Isach-
sen fikk i går utdelt drømmesti-
pend av ordfører arid Hausberg.
Tekst: Stian Saur
stian.saur@nordlys.no

Stipendet på 10.000 kroner er gitt
av Norsk Tipping.

Harald Isachsen har vært møn-
sterelev ved Tromsø kulturskole

både som klassisk gitarist og som
elgitarist og er en allsidig musiker.

Han har eget rockeband, deltatt i
ulike akustiske samspillgrupper,
samt storband og behersker sjanger
som klassisk, rock og jazz. 

Han er også instruktør for unge
musikere og en ressursperson for
kommunens rockefabrikk.

Dette er sjette året at Drømmesti-

pend blir utdelt, og det er Norsk
Kulturråd som sammen med Norsk
Tipping står for utdelingen.

Årlig deles det ut 100 drømmes-
tipender landet over og målgrup-
pen for stipendene er barn og unge
under 20 år, som ikke er etablerte
kunstnere.

Gitarist fikk drømmestipend

FAKTA
■ Karlsøyfestivalen arrangeres

på Karløya i august, og i år er
det tiende gang det trommes
sammen til fest.

■ Festivalen skal være en mu-
sikk- og kulturfestival med
mening.

■ Den skal gjenspeile, gjenska-
pe og fremme alle de alterna-
tive kreftene som kjemper for

en annen og bedre verden
preget av solidaritet, medfø-
lelse og kjærlighet.

■ I fjor toppet bandet The Sava-
ge Rose festivalen.

■ Festivalen er blant annet støt-
tet av Norsk kulturråd, Karlsøy
kommune og Troms Fylkes-
kommune.


