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På Karlsøya har de
vært i festivalmodus
lenge. Men i går satte
frivilliggjengen inn
hovedstøtet for å få
gjennomført årets
festival.

Tekst: Marte Hotvedt
marte.hotvedt@nordlys.no

– Her er det fullt kjør. Det har det
vært i ei stund. Fra og med søndag
startet vi med frivilligfrokost og
planleggingsmøte klokka elleve.
Der legger vi planene for dagen – vi
har jo flat struktur her, forklarer
festivalkoordinator Svein-Egil
Haugen.

Foreløpig er det mellom 20 og
30 frivillige arbeidere i gang,
men Haugen sier at når festiva-
len drar seg til er det ofte 50 60

folk på møtene. Og i år kommer
deltakere fra Christiania og
Hausmania også.

Scenen blir til
Av de forskjellige oppgavene som
utføres er det spesielt en som er vik-
tig.

– Scenen må jo stå klar til freda-
gen! Vi er i gang med den nå, så
kommer lydriggerne litt seinere. I
tillegg gjør de frivillige alt fra å set-
te opp do, lage mat, grave grøfter,
legge presenninger. Det er alltid
noe man kan puske med, sier han.

Karlsøyfestivalen åpnet i går, da
med visning av film. I dag er det se-
minarer. Fredag begynner musik-
ken.

Øy-logistikk
– Det er alltid litt ekstra med trans-
porten. Folk er vant med å kunne
hoppe i bilene sine og kjøre dit de
vil. Her er vi avhengig av ferge. Det
er satt opp ekstraferger, åtte-ni bus-
ser fra byen, og begrensede plasser

Karlsøy rigger
til festivalgøy

TUNGE LØFT: Per Wiik og Odin Skaugen bærer utstyr. Til sammen er det nå mellom 20 og 30 frivillige, men mot
helga bruker antallet å stige til litt over 50. – Det skal være koselig å være frivillig her, sier Stein-Egil Haugen.

LAVVO: Nytt av året er det at lavvoen, som tidligere har blitt kledt med presenninger, har blitt paneldekket. Lavvoen har plass til 100 mennesker og er et populært innslag på festivalen. 
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