
Nok en full symfoni
Øyvind Staveland og co. er klar for å møte Rockefeller-publikummet i kveld. Det 
hjelper å ha et symfoniorkester i ryggen. 
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OSLO: Vamp er midt i en øvingsøkt sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK) og en 
færøysk gjestevokalist. I kveld bør det meste være på plass når Rockefeller åpner dørene.

– Vi øver for harde livet nå og håper å komme i land. Vi har gjort dette en gang før. Jeg 
husker at det var tyngre å starte øvingene sist, forteller Øyvind Staveland.

I 2005 samarbeidet Vamp med KORK. Året etter kom albumet «I full symfoni», som solgte 
150.000, mens DVD-en gikk i 20.000. Nå skal suksessen gjentas med ny gjeste- vokalist fra 
Færøyene.

Gir ny Vamp-lyd
– Det er veldig spennende å ha med seg Eivór Pálsdóttir. Hun skal synge Vamp-sanger. 
Noe i duett og noen helt alene, og hun skal gjøre en låt på færøysk som har Vamp-lyden i 
seg, sier Staveland.

Han gleder seg til å ha et symfoniorkester med 50–60 mann i ryggen. Mye mer skal til enn 
når et band står på scenen.

Musikerne har noter som de holder seg slavisk til. En ny lyd er det også i haugesundban-
det siden sist.

– Paul Hansen har kommet til som vokalist. Odin er med og Birger Mistereggen, som til 
vanlig jobber i KORK.

Tent før konsertene
– Er dere tent før konsertene i kveld og fredag?

– Vi har ikke råd til å tulle, men det er jo ikke lett å ha full kontroll på et sånt prosjekt. Låter 
vi ikke får til første kvelden kan vi gjøre bedre neste dag, sier sjefen i Vamp.

Begge konsertene skal tas opp, og resultatet blir en DVD og CD som vil hete «I full symfoni 
II».

Kommer ut i oktober
– Når kommer albumet?

– CD og DVD vil komme i slutten av oktober. I midten av november skal vi på turne. Når 
NRK velger å sende opptak av konsertene, vet jeg ikke.

Øyvind Staveland har en liten hemmelighet som han ikke vil røpe. En gjesteartist til.

Repertoaret vil være annerledes enn på forrige liveplate. Låtene blir hentet både fra «St. 
Mandag» og andre utgivelser.

– Det blir en helt annen farge på dette prosjektet. Nå har vi øvd på Rockefeller siden 
mandag. Har generalprøve og så konsert.

– Paul Hansen gleder seg?

– Ja, han synes det er gøy, sier Staveland.
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