
 

Vampete spellemenn i Agder 
Teater  
Sist helg ble Vamp tildelt Spellemannspris i viseklassen for albumet 
«Siste Stikk». Denne helgen rister de liv i Agder Teater.  

HEIDI DITLEFSEN  

- Å bli tildelt prisen var veldig 
overraskende. Vi trodde det lå i kortene 
at hyllestplaten til Erik Bye ville få den. 
Det var derfor desto mer gledelig å få 
prisen, sier Vamp-grunnlegger og 
frontfigur Øyvind Staveland. 

Sist gang Haugesund-bandet fikk 
Spellemann var i 1997, og gutta har nå 
innkassert fire harper siden debuten i 
1993. 

Mindre kommersiell 
Gruppas niende album, «Siste Stikk», 
kom ut i oktober i fjor og har allerede 
solgt i 80.000 eksemplarer. Til 
sammenligning har «Månemannen» fra 
2002 solgt 60.000. Staveland og resten 
av gjengen er voldsomt fornøyd med sitt ferskeste produkt. 

- Denne plata er i utgangspunktet mindre kommersiell enn de andre 
albumene vi har gitt ut. Det er derfor kjekt at den når ut til folket, sier han. 

- Hva tror du er grunnen til at «Siste Stikk» har solgt så mye? 

- Det er nok et resultat av 13 års arbeid. Dessuten har folk fått bygd opp 
forventningene sine etter at vi har hatt en god pause etter forrige album. 
Albumet har også fått gode kritikker og vi har turnert mye, sier Staveland i 
et forsøk på å beskrive suksessen. 

Ikke noe hvileår 
At Vamp-gutta turnerer heftig er det ingen tvil om. I gjennomsnitt har de 
mellom 80 og 150 konserter i året. 2006 vil mest sannsynlig ende på rundt 
120 konserter. 

- Hvordan greier dere å holde gløden oppe med så mange konserter? 

- Det er ikke noe problem. Hver gang vi går på scenen er målet vårt at den 
konserten skal bli den beste. Dette er en motivasjon i seg selv. Dessuten er 
vi flinke til å ta pauser. Når vi har jobbet mye i to år, tar vi et rolig år. Det er 
også viktig å sette av gode perioder der vi lager ny plate, forklarer 
Staveland. 

Fjoråret var ikke noe hvileår for bandet. Frontfiguren beskriver 
turnévirksomheten som «heftig». Sørlandet var blant stedene som ble satt 
på høy rotasjon. Senest i slutten av november opptrådte de for stinn brakke 
på Havana Etcetera. I tillegg hadde de konserter både på Hartmanns 
Brygge, i Fjæreheia og på Søgne Gamle Prestegård i sommer. Like fullt 
møter folk trofast opp. Konsertene i Agder Teater fredag og lørdag kveld er 
snart utsolgte. 

- Er det bare sørlendingene som går mann av huse på konsertene deres? 

- Nei, jeg må innrømme at vi har bra publikum overalt. Vi opptrer ofte i 
forskjellige settinger. I sommer hadde vi for eksempel utekonserter. Nå 
gleder vi oss til å opptre i Agder Teater. Vi har spilt der en gang tidligere. 
Det var en felleskonsert med Bjørn Eidsvåg i 1996, forklarer Staveland og 
legger til at bandet har drømt om å spille i teateret igjen lenge. Ifølge ham 
er det den beste scenen å spille på for dem i Kristiansand. 

Opptrer med KORK 
Under helgens konserter har de med seg Helge Lilletvedt på piano og 
trekkspill. Lydbildet vil dermed bli litt annerledes enn folk er vant til. Vamp 
har planer om å spille en god del fra den nye plata og litt av det gamle i ny 
drakt. 

Den energiske firerbanden kommer i alle fall med ny bekledning i november. 
Da gis live-albumet sammen med Kringkastningsorkesteret (KORK) ut. Det 
ble spilt inn under en av fire konserter med det 75 mann store orkesteret i 
fjor vår. Ifølge Staveland er resultatet riktig så heftig. 

- Å spille med dem var fantastisk gøy. Det var så gøy at vi bestemte oss for 
å gi ut et live-album. Det kommer også en dvd. Dessuten blir det en turné 
på to og en halv uke i etterkant av utgivelsen. Problemet er å finne plasser 
som er store nok. 

- Kommer dere til Kristiansand da? 

- Vi håper det, men er redde for at det kolliderer med symfoniorkesteret. Vi 
vil ikke ødelegge for dem. Hvis vi ikke kommer til Kristiansand, så kommer 
vi i alle fall til Arendal, sier Staveland som en trøst til alle byens ivrige 
Vamp-tilhengere. 
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