
 

   

 

 
   

Forsiden / Kultur / Kan knuse DVD-rekord

Kan knuse DVD-rekord 
 
– Vamp kan stå for Norges mestselgende musikk-DVD. Førsteopplaget på 6.000 av utgivelsen 
er utsolgt fra lager. 

Tekst: Roar Eskild Jacobsen 

HAUGESUND: – Vi har hele tiden forholdt oss til hva andre norske musikk-DVD-er har solgt. De 
mestselgende er Madrugada med 8.000 solgte eksemplarer, og Hellbillies med 6.000. Vamp er tippet 
rundt 15.000, men jeg tror det er mulig å selge 20.000 av DVD-en, sier Sveinung Rindal i 
Musikkoperatørene.  
 
I går landet Vamps "I full symfoni" i DVD-format i butikkene. I dag ligger CD-en med samme tittel på 
toppen av VG-listen for andre uken på rad. 57.500 solgte enheter. Vamp fra Haugesund er landets 
heteste orkester. Det jobbes overtid i alle ledd. 

Medietrøkk 
 
– Trøkket rundt Vamp er alvorlig. I forrige uke ble vi nødt til å takke nei til tre forespørsler om TV-
opptredener, sier promoansvarlig Sandro Penzo i Head of Promotion. Penzo tilrettelegger og timer 
Vamps avtaler for mediene. Alle vil ha en bit av Øyvind Staveland og kompani.  
 
– Vamp er et aktivt band og utrolig fint å jobbe med. Vi startet samarbeidet rundt utgivelsen av 
"Månemannen", og nå hersker det en enorm interesse rundt bandet over hele landet, sier Penzo. 

Begge deler 
 
Hele konserten med Vamp og kringkastingsorkesteret er inkludert på DVD-utgivelsen. I tillegg gir 
bonusmaterialet hele historien om haugesundsgruppa, med tre dokumentarer fra tre ulike perioder i 
karrieren. Fra "Horisonter"-tiden på midten av 90-tallet, innspillingen av "En annen sol" på Ryvarden fyr, 
og fra lanseringen av "Månemannen".  
 
– Vamp har fått mange nye fans de senere årene, og får her en innføring i bakgrunnen til bandet, sier 
Sveinung Rindal i salgsapparet.  
 
– Vi opplever at mange setter pris på Vamp som konsertband. Og det er ganske annerledes å sette seg 
ned med en Vamp-DVD, enn en D.D.E.-DVD, sier Rindal.  
 
For ordens skyld nevner vi at tidenes mest solgte musikk-DVD i Norge er Pink Floyds "P.U.L.S.E." med 
18.000 enheter.  
 
roar.eskild.jacobsen[AT]haugesunds-avis.no 

 Publisert: 07.11.06 07:00

 


