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For øyeblikket ligger den sis-

te filmen om Harry Potter

som nummer tre på listen

over mest innbringende fil-

mer. Foran på listen ligger

«Avatar» og «Titanic», begge

regissert av James Cameron.

«Avatar» fra 2009 spilte inn

15, 2 milliarder kroner og tro-

ner på førsteplass. 

Harry tar innpå Cameron

Den populære serien «Frustrerte Fruer»
tas av lufta etter sesongen som nå av-
sluttes. Det bekrefter ABC. Marc Cherry,
skaperen av serien fra Wistoria Lane for-
klarer at han ønsket at serien skulle ta
slutt mens den ennå var på topp. «Frus-
trerte Fruer» er nå kommet til sin åttende
sesong, og  vil avsluttes i mai til neste år. 

Slutt på Frustrerte Fruer
TIPS OSS!

Eller ring oss hele døgnet:

776 10 500

2097Send SMS/

MMS til
Skriv: Nordlys <din melding>

Månedens tips får 2000 kroner!

Hele syv norske langfilmer slip-
pes på filmfestivalen i Hauge-
sund i år. Det skriver Aftenpos-
ten. Blant filmene er Morten Tyl-
dums «Hodejegerne», Jannicke
Systad Jacobsens «Få meg på, for
faen» og Jens Liens «Sønner av
Norge». Festivalen arrangeres
mellom 17. og 26. august.

Syv norske filmer på festival

Karlsøyfestivalen fo-
kuserer på kampen
mot fremmedfrykt,
og tilbyr i år et vari-
ert program. 
Tekst: Ida Ramberg
ida.ramberg@nordlys.no

I dag er første dag i Karlsøyfesti-
valens offisielle program. 

På festivalens første dag står to
filmer, danseforestilling med loka-
le Maya Mi Samuelsen og musikk
fra One Family på plakaten. 

Politikk
Videre i festivalprogrammet finnes

en god blanding mellom musikk og
politikk. Både onsdag, torsdag og
lørdag skal et politisk program
gjennomføres. 

– Tilfeldighetene har gjort at te-
maene vi har fokusert på i den siste
tiden har blitt ekstra aktuelle. Vi
kjemper mot fremmedfrykt, og i lys
av det som nettopp har skjedd får
tema for vårt politiske program en
annen bakgrunn, forteller koordi-
nator Svein-Egil Haugen. 

Blant andre kommer Kari Helene
Partapuoli fra Antirasistisk Senter
for å delta på seminar på Karlsøy-
festivalen.

På fredag skal festivalen
gjennomføre en markering til ære
for de rammede fra Utøya og Oslo.

– Det skal holdes en appell fra

hovedscenen, og vi kommer til å
synge «Til Ungdommen», som
har vært ungdommen på Karls-
øyas sang i mange år. 

For barn
Karlsøyfestivalen satser bredt på
barn, men føler ikke at det har nådd
skikkelig ut de tidligere årene.

– Vi har mange alternativer for
barn, blant annet forestillingen
Pain Solution på lørdag. 

Pain Solution er ei fakirgruppe,
og Haugen innrømmer at han fikk
reaksjoner på at gruppa skulle opp-
tre for barna.

– Det var noen som lurte på om
dette var noe for barn, ja. Men
gruppa har et eget, tilpasset show
for barn. Barnebarnet mitt på 7 år så
det i Oslo og syntes det var både
spennende og gøy, sier han. 

Og i tillegg til politiske semina-
rer og flammeslukere tror Haugen
at Halvdan Sivertsens konsert på
fredag blir festivalens store trekk-
plaster.

– De andre artistene og ban-
dene vi har er smalere, men alle
kjenner til Halvdan Sivertsen.
Dessuten er han jo litt av en en-
tertainer!

BLANDING: Karlsøyfestivalen blandet politikk med dans, musikk og kunst. Her danser Ruth Reinup og Maya Mi Samuelsen igang 2010-varianten av  festivalen. Også i år opptrer Samuelsen -
både med dans og performance. Foto: Vidar Dons Lindrupsen

TREKKPLASTER: Halvdan Sivertsen
spiller.           Foto Torgrim Rath Olsen 

Kjemper mot frykt
Mikser musikk med politikk


