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Gruppa Vamp er så populær i Narvik at folk gjerne betaler 200 kroner for å stå og høre dem spille halvannen
time...

og det på en konsert hvor det i utgangspunktet bare selges sitteplasser.

Ble tatt på senga
Kulturhusleder Bjørnar Mikkelborg innrømmer at han bommet litt da han vurderte interessen blant folk flest for å høre Vamp spille sine
velkjente låter i Teatersalen førstkommende fredag.

– Jeg vurderte å fjerne alle stolene nede i Teatersalen og la det meste av publikum stå under konserten. Men jeg kom til at det ikke var særlig
hensiktsmessig siden mange av de som liker Vamp er godt voksne og eldre. Jeg var også litt usikker på hvordan billettsalget ville ende; derfor
beholdt vi stolene, sier Bjørnar Mikkelborg.

Mange er sent ute
At det blir stapp fullt, med 480 solgte billetter synes naturligvis kulturhuslederen er akkurat som det helst skal være. Så får heller de som var for
sent ute til å sikre seg billett til denne konserten bestemme seg litt tidligere ved neste anledning.

Selger ståplasser på galleriet
– Det har vært stor pågang fra folk som omtrent gjør hva som helst for å få høre Vamp; også det å stå under hele konserten. Derfor selger vi 20
ståplasser bakerst på galleriet til halv pris, eller 200 kroner. Disse billettene kan ikke kjøpes via nettet, så her gjelder prinsippet om førstemann
til mølla. De 20 første som kjøper billett i døra, får plass; resten ikke.

Tror Korslaget blir utsolgt
Starten på året for Narvik kulturhus har så langt vært nesten over all forventning med tanke på billettsalget.

– Både konserten med Hellbillies og showet til Ylvis trakk mye folk. Nå får vi fullt hus også med Vamp, og alle disse i løpet av en kort periode.

– Med tanke på det å være sent ute med å sikre seg billetter så skal folk være klar over at det allerede er solgt 600 billetter til det store
Bydelskorslaget den første lørdagen i Vinterfestuka. Det blir lagt ut 1.000 billetter, men de kommer til å forsvinne om ikke lenge. Også Nordland

Vamp selger fullt hus, og vel så det i Narvik. Nå selges det ståplasser til halv pris bakerst på galleriet. Foto: Nordvik, Haakon
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Teaters «Svarta Bjørn» selger godt. Så de som vil ha med seg noen av disse bør ikke gjøre samme bommerten som de som var for sent ute til
Vamp, sier Mikkelborg.
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