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Jubilerer: Vamp gjør 52 konserter i høst

– Vokalistskiftene
har ført til ny giv, 
sier Øyvind Stave-
land i Vamp. På ju-
bileumskonsertene 
i Bergen har de fire 
vokalister.

HAUGESUND/BERGEN

Ann Kristin Ødegård
ann.odegard@ba.no

Det er 20 år siden Vamp ga ut sin 
første, spellemannprisbelønte 
plate. Denne høsten feirer Hau-
gesund-bandet det med 52 kon-
serter, tre av dem på USF Verftet i 
desember. Konserten på Fana kul-
turhus er allerede utsolgt.

– Vi har et luksusproblem, vi
har publikum i alle generasjoner. 
Noen blir sure hvis de må stå eller 
hvis de må sitte. Her får de begge 
deler, sier låtskriver Øyvind Sta-
veland.

Toft tilbake
Vamps første vokalist, Jan Toft, 
sørger for at det blir variasjon på 
vokalsiden sammen med nåvæ-
rende vokalist Paul Hansen, Odin 
Staveland og faren Øyvind Stave-
land.

– Paul og Odin skal synge litt på
sanger Jan har spilt inn, og han 
skal være med på nye sanger. Vi 

skal rett og slett bare leke oss, for-
teller Staveland.

– Var det vanskelig å få Jan Toft
med?

– Nei, det var mye lettere enn
jeg trodde. Han sa ja. Det er jeg 
veldig glad for. Når vi skal ha et 
tilbakeblikk, er det fint å kunne gå 
helt tilbake.

– Hvorfor sluttet Toft?
– Det var først og fremst fordi

han var lei av meg, tror jeg. Han 
hadde lyst til å jobbe på egenhånd 
uten at noen fortalte ham hva han 
skulle gjøre, mener Staveland.

Fornyelse
Vidar Johnsen var neste vokalist i 
Vamp fra 1999 til 2006.

– Jeg tror vokalistskiftene er
årsaken til at Vamp fortsatt eksis-
terer i dag, har gitarist Torbjørn 
Økland sagt i et intervju. Øyvind 
Staveland mener det ga dem en 
ny giv.

– Du får vitalisert bandet på en
helt ny måte. Det er ikke sikkert vi 
hadde vart så lenge hvis ikke.

Felespilleren og låtskriveren 
er fullt klar over at det er risiko-
fylt å bytte bandets stemme. De 
har gjort det med suksess, og har 
solgt over en million plater.

– Jeg tror det er fordi vi alltid
har fokusert på tekst og lydbilde. 
Vi prøver å treffe noe i hjertet til 
folk, understreker Staveland.

Det blir en stund til neste 
Vamp-konsert, neste år skal de 
ikke turnere.

Fire stemmer feirer 
Vamp i Bergen

FØR: Vamp med Jan Toft i Tea-
tergarasjen i 1998. ARKIVFOTO: BA

GJENFORENT: – Jeg er veldig glad for at Jan Toft ble med på turnéen, sier Øyvind Staveland. F.v. Carl 
Ø. Apeland, Torbjørn Økland, Paul Hansen, Jan Toft, Øyvind og Odin Staveland. FOTO: HÅKON NORDVIK

Det oppsto noe 
helt spesielt med 
instrumentene våre 
og Kolbein Falkeids 
tekster.
ØYVIND STAVELAND om STArTEN


