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Etter årets Karlsøy-
festival kan det være
slutt på et bredt mu-
sikalsk program. Den
omfattende profilen
tærer på arrangø-
rene.
Tekst: Silje Charlotte Solstad
silje.charlotte.solstad@nordlys.no

– Det er for slitsomt for såpass få
mennesker å gjennomføre et så
stort arrangement, sier festivalko-
ordinator Svein-Egil Haugen.

For tiende året på rad ble Karls-
øyfestivalen arrangert i helgen av
en stor gjeng frivillige.

Få besøkende
Arrangørene er storfornøyde med
gjennomføringen, men ble overras-
ket over det lave besøkstallet.

–Vi har ikke alle tallene klare

ennå, men vi forventet mellom
1.500 og 2.000 besøkende, men alt
tyder på at det kom færre enn 1.500,
sier Haugen.

Strålende vær fredag og delvis
lørdag, skjemte imidlertid ikke fes-
tivalstemningen. Bortsett fra noen
tyverier på campus og et par krang-
levorne gjester, har både artister,
frivillige og publikum meldt om en
fantastisk festival.

– Vi har også knyttet sterkere
bånd til miljøene i Christiania og
Hausmania i år, sier Haugen.

Smalere program
Men arrangørene varsler en ned-
trapping på det omfattende pro-
grammet.

– Vi vil ikke være en rølpefesti-
val og en festival for «alle». Vi er
en ideell organisasjon som bruker
ferien til dette og vi merker at det er
tungt, sier Haugen.

–Vi kommer til å satse mer på se-
minarer og foredrag, og bli enda
smalere på det musikalske, sier

Haugen, som ønsker seg musikere
som gjenspeiler festivalens mani-
fest.

Hjelpsomt politi
Både politiet og musikere ble opp-
fordret til å være med å berge festi-
valen, som i fjor gikk med betydeli-
ge underskudd.

Politiet skulle ha 17.000 mindre
for jobben i år, enn i fjor. Mange av
bandene har også tatt minimale ho-
norar for å spille.

Haugen er veldig glad for den po-
sitive rollen politiet har spilt under
årets festival.

Også kystvakta var på plass.
– Vi har ikke hørt om noen ska-

der eller noen ulykker, så alt har
gått bra, sier festivalkoordinator
Svein-Egil Haugen.

FORNØYD: Svein-Egil Haugen, festi-
valkoordinator er fornøyd med
gjennomføringen av den tiende
festivalen. 

FÆRRE: Det var ikke så mang publikummere som forventet som samlet seg rundt bålene på Karlsøyfestivaleni helgen. Nå varsler festivalen et smalere program. Foto: Danny J. Pellicer

Karlsøy kan bli
SMALERE


