
 

Av Ingve Aalbu    
onsdag 01. februar 2006 

- Det var gruppa selv som hadde lyst til å spille 
der. Vamp har hatt en del kirkekonserter før og 
trives med det. Jeg tror det kan bli ganske fint, 
sier Ingvar Hovland i ARI, som er arrangør. 
Haugesundsgruppa har ikke spilt i Egersund 
siden kulturfestivalen i Dalane i 2001, da 
sammen med Eigersund Blåseorkester. 
- Vi har flere ganger prøvd å få gruppa til 
Visefestivalen. I år snakket vi om at det kunne 
vært kjekt å arrangere konsert med dem på 
Elverhøy. Vi hadde dem på daværende Lord 
Pelly på en av de aller første festivalene, men 
siden har det ikke latt seg gjøre, da gjengen i 
Vamp pleier å ha ferie akkurat på den tida. Det 
skulle gruppa også ha i år, forklarer Ingvar 
Hovland. 
GODKJENT: ARI har i stedet fått klarsignal til å 
arrangere konsert med Vamp i kirka i mars. 
- Medlemmene i menighetsrådet var 100 prosent positive. Men det blir nok en roligere konsert enn mange av de 
andre gruppa gjør. Programmet er litt tilpasset kirkelokalet. Men det blir mye forskjellig - både nye og gamle låter, 
røper Ingvar Hovland. 
Arrangørene Asbjørn Stokkeland, Roald Ripland og Ingvar Hovland kan til sammen selge 500 billetter til konserten. 
- Vi håper at vi skal klare omtrent det. Men sånt er alltid vanskelig å si. Et publikum på 400 bør det bli, i alle fall, 
mener Ingvar Hovland. 

FIKK PRIS: «Siste stikk» var en av de mest solgte platene i Eigersund i fjor. Ingvar Hovland har skrevet tekstene til 
seks av sangene på albumet. I fjor sommer spilte Vamp i amfiet i Sogndalstrand. Også i 2003 gjestet gruppa 
kulturfestivalen i Dalane, da sammen med lokale solister fra Lund. Lørdag mottok gruppa Spellemannsprisen for 
beste plate i viseklassen. Fram til slutten av april har Vamp booket inn over 30 konserter, én av dem altså i 
Egersund. 




