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Karlsøyfestivalen er
allerede godt i gang.
I dag starter musikk-
festen – med 23 band
fra inn- og utland på
plakaten.
Tekst: Susanne Noreng
susanne.noreng@nordlys.no

Scenene er rigget og klappet og klar
til å ta imot artistene som i dag spil-
ler opp til fest på Karlsøy. 

– Vi er godt i rute. Folk har jobbet
godt og alle de praktiske tingene er
nå på plass, sier festivalkoordinator
Svein-Egil Haugen. 

Karlsøyfestivalen er allerede
godt i gang. Den startet tirsdag med
filmkveld. 

Onsdag og torsdag var det semi-
narer, som også vil pågå i helga. 

Blant annet er det seminar om
fiskeoppdrett kan bli ei bærekraftig
næring lørdag, og professor i kri-
minologi Nils Christie med flere vil
ha et seminar om narkotikapolitikk
lørdag.  

23 band
Men i kveld starter musikkfesten.

23 band og fem DJs står på festi-
valplakaten i helga. 

– Vi vil kjøre musikk hele kvel-
den og natta, fredag og lørdag,
sier Haugen entusiastisk. 

Det bosniske bandet «Dubioza
Kolektiv» er blant det publikum får
høre i kveld. 

De spiller en energisk blanding
av hip hop, reggae, dub, rock og
ethno.

Fengselsfugler
«Joddski» er også blant artistene på
scenen i kveld, og ikke minst psy-
kedeliaveteranen Daevid Allen,
som har spilt i bandene «Soft Ma-
chine» og «Gong». 

Lørdag skal fengselsfuglene
«Stars Behind Bars» rocke scenen.

– Det er ei gruppe som ble startet
i fengselet i Tromsø for noen år si-
den. De fleste er ute derfra nå, for-

teller Haugen om rock ‘n’  rollban-
det. 

«Senjahopen», «Karlsøy Preste-
gaard» og bandet «Forza» er også
blant artistene lørdag. 

– «Forza» har medlemmer fra
flere land og er en god blanding
av Balkan, hip hop-, sigøyner-,
tango- og reggaemusikk. Det blir
ordentlig krutt og god festival-
stemning, sier Haugen om ban-
det, som kom sammen i et asyl-
mottak i Bergen. 

Gruppen Darg Team fra Gaza vil
servere rap. 

– De synger om det har opplevd
under oppveksten i Gaza, forteller
Haugen. 

Søndag avsluttes festivalen med
kirkekonsert. 

Disse spiller på festivalen:
■Daevid Allen and the Universi-

ty of Errors (England)
■Darg Team (Gaza)
■Dubioza Kolektiv (Bosnia)
■Forza

■Joddski
■Senjahopen
■Bernard Briis Band
■Vishnu
■Karlsøy Prestegaard
■Stars Behind Bars
■Fri Galaxe (Danmark)
■Luffes Kuffert (Danmark)
■The Gaia Experience (Dan-

mark)
■Frø, røtter og gress
■One Family
■Skovsyret (Danmark)
■Underworld Of Disease
■The Ayerez
■Nico True og Frøya
■No stress Society
■Skada Vara
■Jennae Dalvik
■Ben’s Blues band

23 band inntar Karlsøyfestivalen – nå starter 

MUSIKKFESTEN
BUSS: Arrangører Dorid Mortensen, Maiami Samuelsen, Grete Haugen, Marilyn Putney og Åge Bakken foran den originale frivillighetsbussen. Begge foto: Svein-Egil Haugen. 

MATLAGING: Frivillige på kjøkkenet skjærer løk så tårene triller! Fra ven-
stre: Micael Haugen, Gabriel Kvendset og Erle Hauso. 

Gruppa ble startet i fengselet i Tromsø for
noen år siden. De fleste er ute derfra nå.

Festivalkoordinator Svein-Egil Haugen 
om gruppa «Stars BehindBars» 


