Karlsøyfestivalen 2022
30. juli - 8. august
Karlsøyfestivalen har alltid vært en festival for folk som vil bidra og delta. Nå
vil vi rendyrke de kollektive elementene enda mer og fokusere på organisering
av grupper og aktiviteter for deltakere.
På årets festival er det DU som er programmet, som vil si at vi åpner for at alle som
vil komme og delta er velkommen til å gjøre det sjøl så lenge det er innenfor
festivalens manifest. Festivalen har teknisk utstyr og deltakere som kan bistå med
konsertavvikling, installasjoner, strøm og andre behov. Les om deltakergruppene og
bli med!
Tema for årets festival er fred. I disse dager med krig i Europa ser vi mange
stemmer ta til ordet for at økt militarisering er svaret på hvordan vi kan skape en
tryggere fremtid. Hovedseminaret på Karlsøyfestivalen vil utfordre militarisering som
veien til fred, og invitere til samtale om hvordan vi kan styrke den nye
fredsbevegelsen.
På årets program har vi et spesielt blikk på ulike kunstuttrykk med hovedfokus på
land art og installasjoner på øya. Disse er kuratert av Hanne S. Nilsen og Gabriel J.
Kvendseth. Verkene kan nytes på i vår tradisjonelle art walk mot slutten av
festivalen. Torsdag 4. august er det som alltid galleriåpning på Galleri Galsa (tidligere
Carlsö). Utstillingen er med arbeider av kunstnerne Sofia Waara og Stig Olav Tony
Fredriksson.
I tillegg til deltakergrupper, allmøter, yoga og dugnad så kan vi garantere dere at det
blir både rockemusikk og nakenbading også i år. Etter to år med begrensninger så er
vi rimelig sikre på at det ikke bare er Karlsøyfestivalforeninga som er klar for et
sjøslag av en festival på drømmens øy.
Festivalstemninga pleier å bygge seg opp dag for dag fram mot helga, som etter alle
solemerker blir en helg for historiebøkene med blant annet roots reggae fra Manna
og nordnorsk punk fra Anti Social Rejects. Vi legger også opp til flere konserter
inne og ute i diverse former og arrangementer som quiz og filmvisninger på
kveldene.
Fra og med mandag 1. august er det allmøte på festivalhuset. Der tar vi opp aktuelle
problemstillinger og deler relevant informasjon med alle som er på plassen. Etter
møtet kan folk delta i grupper, aktiviteter eller andre ting man har lyst til. I løpet av

dagen og kvelden vil det være konserter, seminarer, yoga, workshops og masse
andre opplevelser som alle kan være med på.
Prisen er den samme for ALLE (500 kroner). Dette gjelder også for artister,
kunstnere og de som jobber med festivalen hele året. Alle deltakere får felles frokost
12.00 og en enkel middag 16.00 hver dag. Hjertelig velkommen til Karlsøya! Dette
blir en magisk opplevelse!
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en annerledes festivalopplevelse som skal gi
næring til sjelen, sinnet og fellesskapet. Nå skal vi høste av mer enn 20 års med
erfaring med festival og plante nye frø med mening, kampånd og motkrefter.
Mer informasjon om program, aktiviteter, deltakeropplegg og annet finner du på:
www.karlsoyfestivalen.no

