
– Karlsøyfestivalen skal også
være et eventyr for ungene!

Det fastslår Silja Haugen og
Grete Hoel Haugen, som nå
teller ned til årets utgave av den
fargerike festivalen på Karlsøya.
Mens hovedinnrykket til øya er
ventet fredag 7. og lørdag 8.
august, lokker arrangørene
familiefolket utover allerede
tidlig samme uke. Alle er nemlig
velkomne til familiefestival med
bredt program fra 4. august.

Natur og miljø
– Årets tema for festivalen er
overlevelse. Det handler blant

annet om
hvordan man
kan leve mer i
pakt med
naturen, fortel-
ler Silja Hau-
gen, som blant annet inviterer
til workshops, kurs og ufor-
melle tilbud som barn og
familier kan delta i.

– Vi har for eksempel
villsauer på Karlsøya, og vi
har fått med noen som vil vise
hva man kan gjøre med ullen
fra dem, sier Grete Hoel
Haugen.

Fjøsbesøk hos geitene blir

det også, og
guidet tur i
marka der både
barn og voksne
kan bli kjent
med vekster som
kan spises. 

Dans og
trommer
Musikk og

rytmer er selvfølgelig en del av
festivalen også for ungene.
Dansekurs og trommekurs
hører med, og resultatet kan
framføres på festivalens helt
nye barnescene som ligger
sentralt på festivalområdet.

– Vi har bygget en scene der
barn, unge og amatører kan
framføre det de lager.

I tillegg blir det ikke så rent
lite drama.

– Høydepunktet for de
minste er ofte eventyrstien på
lørdag formiddag. På den lille
vandreturen støter man på
forskjellige overraskelser –
noen morsomme, noen spen-
nende og kanskje noen skumle,

lokker arrangørene.

Rolig familiecamp
Arrangørene har i år satsa stort
på familiedelen av festivalen.
De fant nemlig ut at festivalen
hadde vokst så mye at barna
ble litt glemt.

Ved Karlsøyfestivalens
tiårsjubileum er det derfor

ekstra fokus på familiecampen,
og en egen barnelavvo er satt
opp der frivillige passer på
mens ungene leker.
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Karlsøyfestivalen
● 4. - 9. august på Karlsøya
● Arrangeres i år for tiende

gang.
● Skal ifølge seg selv være

«en musikk- og kultur-
festival med mening». 

● Festivalen skal være en
markering av motstand mot
et samfunn der de viktigste
verdiene er lønnsomhet,
konkurranse og grådighet.

● Den protesterer også mot
raseringen av distriktene,
miljøødeleggelsene,
rasisme og diskriminering.

Kilde: karlsoyfestival.com
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Foreløpig program
● Foreign Beggars
● Mikael Wiehe
● Dan Fägerquist
● Bøyen Beng
● Joddski med Studio Live

Band 
● Gatas Parlament
● Manna
● Johan Piribauer
● «The Christiania Road

Show - Peace, Love and
Understanding-tour»

Frister familier med 

festivaldans
DANS I DET GRØNNE: Pau Delazar (til venstre) og Maya Mi Samuelsen skal delta med dansekurs for barn på Karlsøyfestivalen. Stein E. Olsen fra Karlsøy
Prestegaard lover høy festivalfaktor, sammen med Silja Haugen og Ranja (bak fra venstre), Emil, Sjur Gabriel og Tord.
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Karlsøyfestivalen er ikke bare
musikk. Barnas festival består
også av dans, dyr og drama.

Karlsøyfestivalen skal også
være et eventyr for ungene!

Silja Haugen og Grete Hoel Haugen


