
Hva er det med Vamp? 
 
På fire uker har snart 80.000 nordmenn kjøpt Vamps nye plate. Øyvind Staveland 
er litt redd folk skal bli lei snart.  

 
 
 

UTSOLGT: Vamp og Kringkastingsorkesteret fyller Grieghallen i kveld for andre dag på rad. 
Liveplaten «Vamp i full symfoni» ser ut til å bli blant de største salgssuksessene i 2006.  
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– Man kan jo bli helt satt ut av hvor mange 
folk som kommer og hører på og hvor mye 
de klapper. Det er fort gjort å få litt 
prestasjonsangst, smiler Vamp-låtskriver 
og multiinstrumentalist Øyvind Staveland.  

I kveld fyller Vamp Grieghallen for andre 
kveld på rad, med hele 
Kringkastingsorkesteret i ryggen. 
Haugesundgruppen er Norges mestselgende artister i øyeblikket. Fjorårets album 
«Siste stikk» solgte 75.000 eksemplarer på et år. Den nye liveplaten «Vamp i full 
symfoni», i samarbeid med Kringkastingsorkesteret, har solgt like mye fire uker etter at 
det kom ut. På VG-listen danker Vamp ut både Bjørn Eidsvåg, Odd Nordstoga og nye 
gitarkamerater. Plateselskapet tror på å nå gigantiske 150.000 solgte plater.  

Utsolgt turné 
Øyvind Staveland rekker et glass vann før lydsjekk. Telefonen hans blir nedringt av 
ivrige billettkjøpere hele dagen. På bordet ligger en lapp om han kan tenke seg å 
signere et albumeksemplar til Dagmar på 88-årsdagen.  

– Hva er det med Vamp som treffer 80.000 nordmenn?  

– For oss er det viktig å ikke tenke på at «sånn er vi og derfor liker folk oss». Vi har jo 
holdt på i 15-16 år, og aldri hatt noe gjennombrudd, aldri tenkt at vi måtte lage en ny 
«Tir n’a noir». Vi skal rett i gang med å skrive sanger igjen etter turneen, sier Staveland. 

Slutt etter Spektrum 
25.000 mennesker har kjøpt billetter til den to uker lange turneen, som skal ende i et 
utsolgt Oslo Spektrum.  

Staveland innrømmer at han er redd folk skal bli lei hele Vamp.  

– Jeg tenker sånn hele veien, at vi må være forsiktige. Det må ikke komme dit at man 
gjentar seg selv helt til man spyr av seg selv, at man tøyer strikken for langt. Derfor er 
det slutt etter Spektrum 25. november, etter det skal vi ikke gjøre konserter på lenge, 
lenge. Ikke før vi har skrevet nye, gode sanger igjen.  

 
 

 
 

 

 

 

«Vi har jo holdt på i 15-16 år, og 
aldri hatt noe gjennombrudd» 

Øyvind Staveland, Vamp-låtskriver og 
multiinstrumentalist  

 

 




