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Årets Karlsøy-
festival fokuserer
på eurokrisens
konsekvenser for
vanlige folk.
Med foredrag fra spanske, gres-
ke og islandske aktivister, samt
en økonom fra Storbritannia,
skal den trettende festivalen i
rekken gi et innblikk i situasjo-
nen for den vanlige europeer.

Samfunnsengasjert
Omveltningene i det interna-
sjonale samfunnet over det siste
året blir et overordnet tema for
Karlsøyfestivalen.
– Festivalen er mot et sam-

funn som dreier seg om lønn-
somhet, konkurranse og
grådighet. Samtidig skal det
være en fest, sier koordinator
Svein-Egil Haugen.
– Musikerne som er booket er

alle samfunnsengasjerte, og
kommenterer gjerne det som
rører seg politisk og sosialt, leg-
ger han til.
Festivalen har også invitert

asylaktivister fra Palestina-lei-
ren i Oslo for å fortelle om situ-
asjonen i Palestina. De vil også
ha en stand hvor de lager mat
sammen med en israeler, i et
prosjekt de kaller «Middle East
Peace Kitchen».

– Dette gjør de for å demon-
strere at folk i disse landene vil
ikke ha konflikt, men det er
andre krefter i bildet som skaper
denne konflikten, sier Haugen.

Bredt program
Festivalen ble sparket i gang
tirsdag kveld, og byr over de
neste dagene på konserter,
kunst, foredrag og workshops
for enhver smak, samt aktivite-
ter for de minste. Programmet
er rikholdig, og Haugen synes

det er vanskelig å trekke fram et
høydepunkt.
– Jeg gleder meg veldig til

konserten med Kebnekajse,
som var en av de store gruppene
tidlig på 70-tallet, og et av de
første skandinaviske bandene
som blandet folkemusikk og
rock. Så ser jeg fram til Super-
manna fra Bodø, som spiller
reggae. Det blir gøy, sier han.
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Fokus på eurokrisen

INNHOLDSRIK: Koordinator Svein-Egil Haugen (bakerst) sier årets Karlsøyfestival blir innholdsrik og som vanlig har et politisk fokus. Her i festivalforberedelser
sammen med Stig Olav Tony Fredriksson. Foto: Tom Benjaminsen

FOR DE MINSTE: Festivalen har et bredt program for de min-
ste. Her er arbeidet med å dekorere årets barnelavvu i gang. 

Foto: Anita Hillestad

DANS OG TEATER: Mayami Samuelsen (fremst) er ansvar-
lig for barneprogrammet, og arrangerer dans, teater og andre
sprell. Foto: Jacek Orasinski


