
Vamp setter ny rekord 

 
VAMP setter nye rekorder, og skaffer samtidig Musikkoperatørene 
distribusjonsrekorder. 
Musikkoperatørene melder at Vamp St. Mandag er deres største 
lansering noen gang.  

Musikkoperatørene har sett seg 
lei på at AC/DC har tatt mye 
fokus bort fra at Vamp og Bjørn 
Eidsvåg er blant høstens aller 
største albumlanseringer.  

- Det snakkes om Black Ice både 
her og der, men jeg må bare få 
nevne at vi per 16. oktober 
noterer 42.000 i forhånd på 
Vamp, noe som ikke 
overraskende er ny forhånds-
rekord for Musikkoperatørene, 
melder salgssjef Sveinung 
Rindal.  

Forhåndssalget virker 
unektelig sterkt, etter at forrige 

Les mer på 
FaroJournalen.no: 

 
- Det er AC/DC-mania! 
 
Vamp byr på konsert og overnatting 
 
Platehøsten blir stor i Haugesund 
 
Vamp og Bjørn Eidsvåg med ny plate 
på samme dag 
 
Vamp slipper ny single på CD 
 
Vidar Johnsen & Peter Nordberg går i
klinsj med Vamp 
 
Årets Spellemann heter Vamp 
 
Åtte norske blant årets ti mest solgte 
album 
 

rekordholder, Vamp I full 
symfoni endte med 149.500 
solgte ut året 2006. Dermed er 
det også mer hold i salgsmålet for 
Vamp St. Mandag, som er satt til 
150.000.  

 

Til sammenligning er målet for Bjørn Eidsvåg, som alltid, 100.000 før 
første årsskifte. Forrige gang, med Nåde, ble det 203.000 i samme 
periode.  

Både Vamp og Bjørn Eidsvåg har for vane å selge mye, svært lenge, 
og er favoritter til å bekle topp tre på albumlista i hele november og 
desember.  

Etterspørsel i butikk tyder på at AC/DC kan komme til å gjøre de 
"store norske" rangen stridig den første uken. AC/DC har større 
fanfaktor og en mer utålmodig målgruppe, som løper og kjøper - 
dessuten skal rockeheltene fra Australia naturlig nok ut på langt kortere 
"norgesturné" enn nevnte store norske med albumslipp samme dag.  

Ingen blir overrasket om det blir AC/DC, Bjørn Eidsvåg eller Vamp
på listetoppen om en og en halv uke. Overraskelsen blir vel ikke stor om 
listetoppen til den tid fremdeles er filmmusikken til Mamma Mia!  
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