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Hun er fersk i livet, men har allerede god
erfaring med festivallivet. Tromsøjenta Nora
Berg Fredriksen fylte 2 måneder fredag, og
feiringen fant sted utenfor lavvoen på
Karlsøya.

«Easy» festival
– Hun har vært både på Bukta og Lamofes-
tivalen tidligere, og nå i helga er det
Karlsøyfestival. Det må være en bra start på
livet, mener bestemor Ellen Johansen, som
ikke synes det er problematisk med baby på
tur. 

– Vi har hørselvern med til henne, og hun
er vant til musikk, humrer hun. 
Selv har hun vært Karlsøy fire-fem ganger
tidligere, og synes det er en helt spesiell og
flott festival. 

– Det er en møteplass for folk som er litt
lik. Musikken er bra, og jeg liker at det er
en festival som tar det litt «easy», forklarer
hun, og får støtte fra vennegjengen. 

Spesiell stemning
– Det er en spesiell stemning her. Siden det
tar litt tid å komme seg ut hit, er det folk
som virkelig har lyst å være her som
kommer. Det nytter ikke å sitte i fylla på
Rorbua sent på kvelden og plutselig finne ut
at man skal dra. Her ute kan man ligge i

lyngen, og det er bare å se rundt seg - det er
en perle, understreker Vegard Norbye. 

Han har tatt gitaren med seg, og det er
klassikeren «Barn av regnbuen» som står på
programmet, mens kameraten Bjørn-Vidar
Olsen synger av full hals. 
Olsen har funnet veien til Karlsøy for aller
første gang, og kan nesten ikke tro at han
ikke har vært der før.

– Nei, det har liksom aldri passet, men
det er jo utrolig flott her, konstaterer han. 

Dreven fest

MUSIKKHYGGE VED LAVVOEN: Asbjørg
Pedersen (bak fra venstre), Vegard Nor-
bye, Bjørn-Vidar Olsen, Nora Berg Jo-
hansen (fremme til venstre) på fanget til
tante Ingvild Johansen og bestemor
Ellen Johansen har tatt turen fra Trom-
sø, og synger «Barn av regnbuen» ved
lavvoen på Karlsøyfestivalen. 
Alle foto: Kristin Moe

Kristin Moe

Nora (2 md.) deltar på sin tredje festival i helga. 

KRØKES TIDLIG: Nora Berg Johansen (2 md.) har det trygt og godt sammen
med tante Ingvild Johansen og bestemor Ellen Johansen. 
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Kameratene Master Tanasai
Thammatari (14) og Sondre
Pedersen (13) har tatt turen fra
Tromsø både for å kose seg og
jobbe på festivalen. 
– Jeg er med familien hans, og vi
jobber i thaimatboden, forklarer

Sondre, som har besøkt festiva-
len en gang tidligere. 
De kom ut på øya på onsdag og
gleder seg over at det blir mer
folksomt på festivalen nå i helga. 

– Vi var aller først på familie-
campen, så vi fikk velge den

aller beste plassen. Men det blir
artig når det kommer flere,
konstaterer Master, som opplever

festivalen for første gang. 
Det er liten tvil om at de to har
storkost seg. 

– Vi har vært på månefestival i
Sandvika, hørt på musikk og
grillet hver natt, forteller Sondre. 
Fredag ettermiddag er de på
work shop med den franske
klovnen Kenwa Tang. 

– Welcome home, gliser Tang
i det verkstedet setter i gang, og
deler raskt ut røde neser på alle
sammen - journalisten inkludert. 

Det er ikke mange ungene
som møter opp, men hver og en
av dem er til gjengjeld ivrig som
bare det, mens de kaster på
sjongleringsballene. 

Klovnerier på Karlsøy
Kristin Moe

Karlsøyfestivalen er langt mer enn fyll og fest - på
familiecampen storkoste ungene seg med
klovneverksted fredag ettermiddag.

FREMTIDIG
KLOVN?:
Master
Tanasai
Thammatari
(14) lærer å
trikse med
sjonglerings-
baller på
klovneverk-
stedet. 
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ABLEGØYER: Klovnen Kenwa Tang
har tatt turen fra Frankrike for å delta
på Karlsøyfestivalen. Her ler han av
Majya Dondeas røde nese

UNGE CAMPERE: Master Tanasai
Thammatari (14), Sara S. Henriksen (7)
(inne i teltet) og Sondre Pedersen (13)
kom ut på onsdag og var de første til å
slå opp telt på familiecampen.

SJONGLØ-
RER: Sara
S. Henrik-
sen (7) og
Sondre
Pedersen
(13) øver
på sjongle-
ring. 

– Hva synes du om å
være på Karlsøyfesti-
valen?

Hege Johansen (37)
– Det er 6. året jeg er her
ute, så nå begynner jeg å bli
veteran. Jeg stortrives her,
og nå som været i tillegg er
så bra går det ikke an å ikke
trives! Det er en kjempebra
festival men en helt egen
stemning. 

Anita Jensen (28)
– Det er helt fantastisk her.
Det er helt klart den aller
beste festivalen, og det er
deilig å være her nå som det
er så bra vær. 

Vilde Mortensen (19)
– Jeg gleder meg hele året
til festivalen, og det er
stemningen her som er det
aller beste. Det er helt
fantastisk.

Hamida Maryam Siro
Kristoffersen (21)
– Karlsøyfestivalen er
ubeskrivelig vakker. Jeg er
herfra og er med på forbere-
delsene, og er her vært år. 

Astrid Sommer Madsen
(62) og Bjørn Erik Mad-
sen (62)
– Vi har seilt fra Oslo, og
hørte på radioen at Mikael
Wiehe skulle spille her, så
derfor dro vi hit. V er
nettopp kommet, men
førsteinntrykket er at det er
fantastiske omgivelser, og
det er hyggelig at man får
til å arrangere en festival på
et så avsidesliggende lite
sted.
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