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GOD STEMNING: Karlsøy Prestegård dro publikum opp på scenen under sin konsert. Alle foto: Svein-Egil Haugen

Karlsøyfestivalen er unnagjort
for i år, og koordinator Svein-
Egil Haugen er godt fornøyd
med at så mange som rundt 600
tok turen utover.

– Det var jo kaldt og vått ei
stund, men det ble bra oppmøte
og kjempegod stemning.

Fredelig fest
En rekke artister, deriblant Keb-
nekajse, Supermanna og selv-
skrevne Karlsøy Prestegaard har
sørget for musikk ut i de sene
nattetimer, og Haugen er både
imponert over nivået på musi-
kerne og festivaldeltakernes
evne til å hygge seg på fredelig
vis.

– Det har ikke vært noe fyll og
bråk. Jeg tror ikke noen har
kranglet høylytt en gang. Folk
har bare danset og hatt det vel-
dig ok.

Selv hadde han et svare strev
med å få med seg alt av interesse
under årets program. Seminar-
programmet var tettpakket, og
hadde spesielt fokus på eurokri-

sens konsekvenser for vanlige
folk. På scenen var det musikk
uten stans fra klokken 19.00 til
klokken 04.00.

Forståelse
– Jeg tror kanskje Supermanna
var høydepunktet for meg. Jeg
er veldig glad i reggae og den
type musikk. Men generelt var
nivået på musikken veldig høyt
på begge scenene. Det var på
ingen måte pausemusikk som
ble spilt på lillescenen, slår han
fast.

– Dessverre fikk jeg ikke med
meg så mye av seminarpro-
grammet. Men jeg er takknem-
lig for at vi får være med på å
sette søkelyset på disse tingene.
Det var for eksempel veldig flott
med palestinsk/israelsk kjøk-
ken. Slikt kan åpne for mer for-
ståelse blant folk, og det er jo
det som er viktig for festivalen,
understreker han.
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Høy stemning på Karlsøy

Kebnekajse skuffet på
ingen måte blodfan
Jon Arne Jørstad.

Jon Arne Jørstad var selvsagt
på plass da den 13. Karlsøyfes-
tivalen i rekken ble arrangert i
helgen. Han har nemlig vært
til stede hvert eneste år, og må
nærmest sies å være fast inven-
tar blant publikum.

I år hadde han store forvent-

ninger knyttet til det svenske
bandet Kebnekajse, som hadde
sin storhetstid på 70-tallet.

– Det er jo de gamle heltene,
og de levde opp til forvent-
ningene. De er blitt enda dyk-
tigere musikere i løpet av
årene, mener Jørstad, som ikke
er i tvil om at konserten ble
festivalens høydepunkt for
hans del.
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Blant gamle helter

GOD STEMNING: Jon Arne
Jørstad hygget seg på Karls-
øyfestivalen til tross for dårlig
vær.

ØRSTE GANG: For 40 år siden var Kebne-
kajse «soundtracket» under tilflyttinga til
Karlsøya. I år spilte de for første gang på fes-
tivalen.

FREDSKJØKKEN: Khalid Abuwarda og Hassan
Alnemnem fra Palestinerleiren i Oslo og israele-
ren Amir Appelbaum har slått seg sammen om å
lage et fredskjøkken med palestinsk/israelsk mat.

Sur vind ødela på ingen måte humøret
og feststemning til deltakerne på årets
Karlsøyfestival.


