
 

 

 

Ny Vamp-vokalist kommer trolig til høsten, og en ting er sikkert: Det blir ikke Morten Abel. 

- Prosessen med å finne ny vokalist i 
Vamp ligger foreløpig på is mens 
bandmedlemmene har sommerferie, 
forteller Jan Paulsen, direktør i Vamps 
plateselskap MajorStudio. I august 
møtes medlemmene igjen for å 
diskutere og vurdere ulike alternativ.  

Ny plate  

Vamp har planer om å gi ut ny plate i 
2008, men før innspillingen kan starte 
må den nye vokalisten være på plass.  

- Alle planer foreløpig går ut på å starte 
innspillingen av det nye albumet i høst. 
Den nye vokalisten må derfor være på 
plass tidlig i høst, i løpet av august-
september, sier Paulsen.  

Etter at Vidar Johnsen sluttet som 
vokalist i Vamp i februar, etter flere 
interne disputter, har ryktene versert i 
media om et samarbeid mellom Vamp 
og Morten Abel. Paulsen bekrefter at de 
snakker sammen, men avviser Abel 
som ny fast vokalist.  

Samarbeid med Abel  

- Det har ikke vært noen utvikling i 
planene med Morten Abel siden sist på 
grunn av sommerferien, men vi skal 
møtes igjen og diskutere hvordan vi kan 
samarbeide, forklarer han.  

- Er Morten Abel aktuell som ny vokalist 
i Vamp?  

- Nei, det er ikke aktuelt at Abel blir 
fast vokalist i Vamp.  

Musikal  

Selv om Vamp har hatt pause fra konserter etter suksessåret 2006, er de på 
ingen måte glemt. Den 7. september har Vamp-musikalen «Hallo-Adjø» 
premiere på Haugesund Teater.  

Musikalen er skrevet av teatersjef Birgit Amalie Nilssen og er basert på Vamps 
sanger og tekster.  

FAKTA  

Fra Haugesund, startet i 1990.  

Bandets første vokalist Jan Ingvar Toft sluttet i bandet i 1998. Siden 1999 har 
Vidar Johnsen vært tilknyttet Vamp som fast vokalist, men sluttet i februar i år. 
De tre nåværende medlemmene i Vamp er Øyvind Staveland, Torbjørn Økland 
og Calle Apeland.  

Vamp ble kåret til Årets spellemann på Spellemannsprisen 2006. Året 2007 har 
vært et hvileår for Vamp som varsler ny plate i 2008. Innspillingen av den nye 
plata skal etter planen starte i høst.  

 

Ingunn Marie Ruud  Publisert 13.07.2007 11:18 - Oppdatert 13.07.2007 22:07

Vamp og Øyvind Staveland trenger ny stemme i 
Vamp etter at Vidar Johnsen nå er ute. Foto: 
Scanpix  

Og det blir ikke Morten Abel som overtar den 
stafettpinnen. Foto: Scanpix  
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Samleside Musikk 

 Les mer 

Front mot front på 
Bru 
Gutt (6) behandles på 
intensivavdelingen ved Stavanger 
Universitetssjukehus (SUS). 

 Les mer 

Hetebølge krever liv i Europa 
Tre personer har omkommet i varmen i 
Østerrike, mens hetebølgen i Romania 
krevde sitt sjuende offer da temperaturen 
steg til over 40 grader fredag. 

 Les mer 

Datatyveri på skoler 
I løpet av uka ble store mengder datautstyr 
stjålet fra Rennesøy og Mosterøy skole.  

 Les mer 

- Snakker alle 
engelsk? 
Turistene myldrer i Stavanger nå om 
sommeren. Aftenbladet tok en prat med 
noen av dem for å finne ut hva de mener om 
byen. 

 Les mer 

Rusten Hill inntar 
Norge 
Lauryn Hill har hatt en 
nærmest skandaløs opptakt til helgens to 
spillejobber i Norge.  

 Les mer 

Her får du tak i 
Harry Potter 
I denne oversikten får du 
vite hvor og når du kan få 
kjøpt J.K. Rowlings sjuende 
og siste fortelling om Harry 
Potter. 

 Les mer 

Alle vil se Harry 
Potter 
Etter en uke, er «Harry 
Potter og Føniksordenen» den tredje mest 
sette filmen i Norge i år.  

 Les mer 

24-åring fortsatt på frifot Latin Tour i Sandnes Fritt fram for 
bingoautomater 

Helgeværet Regnet ødelegger 
hagelivet 
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