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LANG JOBB: Fredriksson brukte 7-8 timer på å dekorere den
ene langsiden av bussen. Han håper å få fullføre jobben over
hele bussen snart.

BYENS TØFFESTE BUSS: Kunstner Stig Olav Tony Fred-
riksson har fått frie tøyler til å dekorere Karlsøyfestivalens
egen festivalbuss. Festivalkoordinator Svein Egil Haugen er
storfornøyd med resultatet.

Får fargerik
festivalbuss
Karlsøyfestivalens nye
festivalbuss vil garantert
vekke oppsikt på veiene
i neste uke.

Tidligere år har festivalen vært
plaget av dårlige bussforbindelser
og få avganger. Når festivalen går
av stabelen neste helg, settes det
opp en egen festivalbuss. Den er
av det fargerike slaget.

Grå og kjedelig
Eieren av bussen har nemlig latt
kunstner Stig Olav Tony Fred-
riksson få frie tøyler i sin dekora-
sjon av den vel 20 år gamle
bussen.
– Bussen var grå og kjedelig, så

for å få folk i festivalstemning på
vei til Karlsøya bestemte vi oss
for å gjøre noe med det, sier sjåfør
Ola-Bror Dalvik.
Fredriksson har tidligere

smykket ut både hus og plakater
på Karlsøyfestivalen, og har også
hatt utstillinger andre steder i
Norge, Sverige og Finland.

Blir til underveis
Foreløpig er det kun den ene
siden av bussen som er dekorert.

Fredriksson brukte 7-8 timer på
jobben, og forteller at motivene
ble til underveis.
– Jeg har malt såpass lenge nå at

jeg liker å se hva som skjer under-
veis. Ingenting var planlagt før
jeg begynte, forteller han.
Fredriksson har tidligere deko-

rert russebiler og russebusser,
men ikke noen på størrelse med
festivalbussen.

Flere avganger
Festivalkoordinator Svein Egil
Haugen roser både eieren av bus-
sen og kunstneren for tiltaket.
Han gleder seg også over at dette
vil bety lettere adkomst for festi-
valens gjester.
– Uten busser og ferger hadde

det ikke vært mulig å ha festival
på Karlsøya, og i år kan vi også
glede oss over at det settes opp ni
ekstra fergeavganger, i tillegg til
at vi nå har en egen festivalbuss,
sier Haugen.
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   Nedentil

FARGERIKT: Rocka farger pynter opp i baren. Skapene i rødt, gult, grønt og blått gir et
fresht preg.

          Steffensen-Helling gleder seg til åpningen i midten av august.


