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KARLSØY-
KUNST
Berit Paulsen
står i spissen
for tidenes
fyldigste
kunstprogram
på Karlsøy-
festivalen.

KONSERT
James Deans
stakk av med

førsteplassen i
den lokale

finalen i «The
Global Battle

of the Bands».
Nå står de

igjen på scenen
i Tromsø.

James Deans på Kaos
TEKST CHRISTINE KRISTOFFERSEN

HANSEN 

TROMSØ James Deans har fin-
pusset på sitt materiale og gitt
sine låter et mer helhetlig uttrykk.
I kveld presenterer de resultatet
på Kaos. 

– Tidligere har vi slitt litt med
dynamikken, men nå har vi gjort
en god del forbedringer, og det lå-
ter rett og slett mye bedre, sier

Asgil Hansen-Krone, bassist i
tromsøbandet James Deans. 

– Og i tillegg har vi også laget
en helt ny låt som vi skal spille,
sier han.

Ifølge Hansen-Krone er James
Deans for tiden inne i en intens
øvingsperiode. 

– Vi skal nemlig i studio den 26.
august for å spille inn en hel pla-
te. Den skal forøvrig inneholde de
låtene vi spiller under denne kon-

serten, sier han og avslører at det-
te albumet er en av grunnene til at
de opptrer i kveld.

– Vi trenger mangler ennå litt
penger til å finansiere albumet, så
det håper vi jo å tjene inn med
konserten, sier han.

Hvis alt går etter planen vil al-
bumet være fiks ferdig i løpet av
oktober. 

chriskh@nordlys.no

Ikke Doors
OSLO To tidligere Doors-med-
lemmer som dro på turne
under det gamle bandnavnet er
fradømt retten til å kalle seg
nettopp The Doors.

Det har en dommer i
California bestemt. Ray
Manzarek og Robby Krieger må
også dele inntektene fra turne-
en med eks-trommis John
Densmore og foreldrene til Jim
Morrison, melder BBC. (ANB)

Selger Darths sabel 
OSLO Lyssablene som Darth
Vader og Luke Skywalker
kjempet med i «Star Wars»-fil-
mene skal selges på auksjon.
Auksjonshuset tror sablene
kommer til å selge for rundt
400.000 kroner hver på auk-
sjonen i Los Angeles fredag.
Samlere fra hele verden har
allerede vist sin interesse. 

(ANB)

TEKST CHRISTINE KRISTOFFERSEN
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FOTO TOR GUTTORMSEN

TROMSØ – Vi vil ikke at festiva-
len bare skal være musikk, øl og

tut og kjør, derfor har vi nå satt
sammen historiens fyldigste
kunstprogram, sier kunstansvarlig
Berit Paulsen.

–  Nylig åpnet vi Galleri Carlsö
i lokalene til Gammelskolen.

Med hele åtte utstillere på programmet,
setter i Karlsøyfestivalen i år kunsten i
fokus. 

Dermed har vi mye plass til rådig-
het for kunstnerne, sier hun. 

Fem på galleriet
I tillegg til sitt verv som kunstan-
svarlig skal også Paulsen selv stil-
le ut sine arbeider. 

– Jeg kommer til å bidra med
mine spesielle fotografier fra
Karlsøya, sier hun og forteller at
hun i Galleri Carlsö får selskap av
en rekke andre kunstnere.

– Maria Gradin og Tor Esaissen
er to lofotkunstnere som skal stil-
le ut. Hun har med seg bilder fra
da hun besøkte en indianerstam-
me i Amerika, og han har med seg
malerier. Esaissen skal i tillegg
arrangere malerkurs for barn, for-
teller Paulsen. 

Svein Arild Berntsens musikal-
ske malerier og Birgit Døvre
Bakkens vevarbeider skal få plass
i det nye galleriet. 

Ungdomsrom
– Vi lagt også til rette for et eget
ungdomsrom i galleriet. Her får
de unge kunstnerne stille ut sine
verker. Blant annet skal 16 år
gamle Ahmed Nordin vise fram
sin datakunst, sier Paulsen.

– I tillegg til dette vil det også
finne sted en utstilling på Karlsøy
brygge. Denne er signert av
Hanne Nilsen og Sudha Karlsen.

chriskh@nordlys.no

Satser på kunst


