
 

– Jeg tror han synes det er like gøy som jeg gjør, sier Vamp-sjef Øyvind

Staveland om gjenforeningen med Jan Ingvar Toft. Nyeste vokalist ut,

Paul Hansen, ler og sier han langt fra blir sjalu når Jan Ingvar Toft har

meldt midlertidig overgang tilbake til bandet.

– Vi har gjort en jobb sammen og skal gjøre 50 til, og jeg gleder meg,

sier Hansen mens gitarist og Torbjørn Økland fastslår: – Det er som å få

både i pose og sekk.

Også yngste blad Staveland, Odin, bidrar med sin stemme på låter som

«Liten fuggel».

Når Vamp nå går i gang med å feire 20-årsjubileum som plateartister

med dobbelt samleutgivelse, turné fra oktober til desember og fem

kvelder på showteateret Dizzie i Oslo, kan de se tilbake på noen til dels

høylytte vokalistskifter:

Toft sluttet i bandet i 1998, ifølge NRK på direkten i en lokal

radiosending uten å ha gitt noen i bandet beskjed først.

Inn kom Vidar Johnsen i 1999, ikke som medlem, men på

toårskontrakter. Det tok slutt i 2006. Da var det Paul Hansens tur, som

bandet beskrev som «en slags ny start» i 2008.

Inn kom også Odin Staveland, som fra og med fjorårsalbumet begynte å

synge.

– Jeg tror vokalistskiftene er årsaken til at Vamp fortsatt eksisterer i dag,

sier Økland.

Vamp spiller på Blå grotte 6. november.

 

Det blir en trestemt høst for Vamp, når de tar med gamlevokalisten ut på turné.

Ut mot havet: Vamp feirer 20 år som plateartister med samleplate og jubileumsturné. F.v.: Øyvind Staveland, Odin Staveland, Paul
Hansen, Torbjørn Økland og Calle Apeland. 8Foto: Gitte Johannessen / NTB
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