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Vamp

• Debuterte i 1993 med albumet
«Godmorgen, søster».

• Har fått Prøysenprisen og fem
Spellemannpriser. Solgt 600 000 plater.

• Vamp består i dag av Øyvind Staveland,
Torbjørn Økland og Carl Øyvind
Apeland, Odin Staveland og Paul
Hansen.

• Nytt album, «I full symfoni II».

VERNEOMBUD: Når Vamp skal på turné sammen med Kringkastingsorkestret (Kork), må de ha med seg verneombud og passe på å
overholde arbeidstidsbestemmelser. Her ser vi Vamp anno 2010: Øyvind Staveland og Eivor Palsdottir. Bak Carl Øyvind Apeland, Odin
Staveland, Torbjørn Økland og Paul Hansen. Foto: Erling Helgeland

Dette er kvinnenen som Vamp har falt for.

Vamp er revitalisert:

Takket være urkraften Eivor Palsdottir (28) fra
Færøyene.

Vamp gjentar en suksess:

Nok en gang har de spilt inn en konsertplate - «I
full symfoni II» - med Kringkastingsorkestret
(Kork).

- Da Kork tok kontakt med oss igjen, kunne vi ikke
si nei, sier bandets leder, fiolinist og låtskriver
Øyvind Staveland.
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Denne gangen føler det 20 år gamle bandet seg skikkelig revitalisert. De har møtte kvinnen med stor
K: Eivor Palsdottir.

- Vi møtte færøyske Eivor Palsdottir i fjor sommer på festival i Kragerø, sier Staveland.

Hun har gitt ut en rekke plater og er et kjent navn på Færøyene, Island og Danmark. Gutta mener at
Palsdottir har vitalisert bandet.

- Hennes vokal en urkraft, sier Staveland.

Forrige plate, «St. mandag» som kom for to år siden, er solgt i nærmere 80 000 eksemplarer.

- Neste år skal vi spille inn et jubileumsalbum, som kommer i 2012 - 20 år etter at vi
platedebuterte.

Eivor Palsdottir blir gjerne med på den - og trives godt med sine nye norske venner.

- Jeg samarbeider gjerne mer med Vamp, sier hun.

Om en måned legger bandet ut på turné - med Palsdottis og Kork, totalt sett 80 personer i følget —
og må ta litt andre hensyn enn de vanligvis gjør.

- Kork har med seg verneombud, og vi har klare arbeidstidsregler å forholde oss til, sier
Staveland.

Det betyr at kjøretid og spilletid ikke kan overstige visse antall timer per døgn. Derfor er
Nord-Norge med lange avstander utelukket.

Vi gjør elleve konserter på ni dager fra Trondheim og sørover, forteller bandet.
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Les dagens avis her!
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