
Tidenes Vamp-turné

TILBAKE I BYEN: Vamp har aldri spilt foran �ere folk enn under "St. Mandag"-turneen. I går kom bandet tilbake til 
Haugesund for tre konserter. F.v. Odin Staveland, Calle Apeland, Øyvind Staveland, Torbjørn Økland, Birger 
Mistereggen og Paul Hansen. Foto: ROAR ESKILD JACOBSEN

Fans, forventninger og 54 konserter er unnagjort. – Vi har aldri hatt et større besøk enn på denne 
turneen, sier Øyvind Staveland.

Roar Eskild Jacobsen

HAUGESUND: Vamp har spilt foran anslagsvis 30.000 mennesker på første halvdel av "St. Mandag"-turneen. 
Klubber og kulturhus. I går holdt Vamp to konserter på Byscenen i Haugesund, før de avslutter samme sted i 
kveld. Så er det juleferie. Tre nye medlemmer i bandet. To unge og uerfarne turnémusikanter i bandbussen.

Øyvind Staveland gir Paul Hansen og Odin Staveland følgende attest:

– De er så drevne og kule at det halve kunne vært nok. Begge er blitt rutinerte i løpet av kort tid. Kjekke typer å 
dra rundt med. Det har handlet mest om å få dem i seng om kvelden, sier Staveland.

– Fantastisk

Haugesunds Avis møtte Vamp under rigging på Byscenen i går ettermiddag. Vokalist Paul Hansen (27) og 
multiinstrumentalist Odin Staveland (22) svarer for seg.

– Hvordan har Vamp-publikum tatt imot dere?

Hansen: – Sykt bra. Det har vært overveldende å møte fans som har fulgt bandet tett i 15 år, og som innrømmer 
at de har vært spente på meg. De har sagt de følte en lettelse etter konsertene.

Staveland: – Fantastisk. Det er jo ikke så ofte vi snakker med dem, men Paul og jeg møtte en gjeng på et 
treningsstudio i Asker. De hadde sett oss på Nøtterøy, og hadde positive ting å melde til oss.

– Kjekkeste konsert?

Staveland: – Mange. Jeg har satt pris på variasjonen mellom klubber og kulturhus. Den fete rockestemningen 
på Rockefeller i Oslo, før en mer dempet sak i kulturhus mandagen. Vi får i pose og sekk, og spiller for mange 
forskjellige aldersgrupper. 17-åringer og 90-åringer.

Hansen: – Å spille foran et fullsatt Rockefeller har vært en drøm for meg lenge. Det var stort. Og konserten i 
Asker husker jeg godt.

– Og resten av Vamp har vært greie å ha med å gjøre?

Staveland: – Ja, ingen surmuling i bussen.

Hansen: Absolutt. Kjekk turgjeng. Slapt av og ikke har jeg trengt å kjøre, heller.

– Hva får dere tiden til å gå med i bussen?

Staveland: – TV-serien "The Wire" på DVD. Fem sesonger er unnagjort. Utrolig bra. Jeg �kk sett siste episode i 
går, faktisk.

Hansen: – "Gudfaren"-trilogien og musikk-DVD-er. Eagles og sånt. Får sett unna mye på turné.

– Mye oppmerksomhet rundt i landet?

Staveland: – Ja, men det har vært mest rundt Paul.

Hansen: – Ja, men aldri plagsomt. Vi har fått en del førstesider i avisene og lokal-TV stasjoner er alltid interes-
sert.

– Hvordan var reaksjonen da "St. Mandag" gikk til topps på VG-listen?

Hansen: – Kjempestemning i bussen!

Staveland: Sånt gir et ekstra kick.

– Spesielt å avslutte på Byscenen?

Hansen: – Gøy å komme tilbake til Haugesund. Jeg liker Byscenen. Her kommer vi tett inn på publikum.

Staveland: Ja, og etter over 50 konserter er skuldrene lave. Det har skjedd ting underveis.
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