
Vamp tar nye steg
Ny CD og DVD, og klar for konsertrunde med Kringkastingsorkesteret. 
Vamp er i støtet igjen.
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HAUGESUND:  “I full symfoni” heter både CD og DVD.

– DVD-en kommer ut 6. november i forbindelse med konsertstart. CD-en er klar mandag, 
forteller Øyvind Staveland og Calle Apeland på en kafé på Indre kai.

Resten av bandet; Torbjørn Økland og Vidar Johnsen, befinner seg i Oslo.

– Ingen problem at to bor i Oslo. Vi spiller overalt i landet, sier Staveland.

På Rockefeller
Våren 2005 hadde Vamp to konserter på Rockefeller sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK), som tidligere har 
spilt med artister som Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen, Anne Grete Preus og Popol Ace. Slikt ble det TV-program av. 
Vamp og KORK-konserten ble vist første gang i fjor høst.

– Og to ganger etter der igjen. Disse konsertene er redigert og kommer ut på CD og DVD. Dette er et helt spesielt 
prosjekt der forskjellige arrangører ble plukket ut til å arrangere Vamp-låter for symfoniorkester. Å jobbe med KORK 
var fantastisk. En opptur, forteller de to Vamp-musikerne.

“I full symfoni” er en parade av gamle Vamp-klassikere, samt to låter fra albumet fra i fjor, “Siste stikk”. En kortklippet 
Jan Ingvar Toft sang på flere av sine låter, mens Odin Stavland steppet inn på en raplignende sak.

Fra 1994 og framover
– Jeg har ikke sett DVD-en. Der finner vi NRK-opptak fra 1994 og intervju med Kolbein Falkeid. Opptakene på Ryvar-
den er med da vi gjorde “En annen sol” og plukket artister; Ole Paus, Morten Abel, Jan Eggum og flere andre. 

Staveland har gode minner fra det prosjektet som kom i kjølvannet av at Jan Ingvar Toft sluttet i bandet. Så er Rock-
efeller-konsertene foreviget. 50-60 symfonikere i tett samspill med Vamp.

– I år blir det annerledes å utgi CD. Vi kan senke skuldrene for stoffet er ikke nytt. DVD har vi aldri gjort før.

Gode salgstall
Øyvind Staveland er spent på hvordan salget av den nye CD-en slår ut. “Siste stikk” har passert 80.000 solgte, Vamps 
mestselgende album til nå. Haugesundbandet skal konkurrere om platekjøpernes gunst sammen med blant andre 
Bjørn Eidsvåg og Odd Nordstoga.

– Blir spennende når vi tre gir ut plate samtidig. Jeg håper det slår ut at vi får flere artister som våger å bruke 
morsmålet sitt. 

– Hvor mye tror dere “I full symfoni” vil selge?

– Plateselskapet MajorStudio har budsjettert med 50.000 solgte, men 40.000 album er allerede forhåndsbestilt. Distri-
busjonsselskapet Musikkoperatørene har salgsmål 100.000. Sånn sett er det jo galskap.

Staveland hevder at Vamp aldri har fått et stort gjennombrudd, bare bygget seg større for hver utgivelse. De to vam-
pene husker godt da de spilte på Garage i Bergen i 1992 for seks betalende. 

– Nesten gang i Bergen hørte 13 på oss, smiler 46-åringen. 

– De siste albumene har salgstallet økt med ca. 20.000. Hvor god platen er betyr mindre. Du bygget opp et publikum 
etter hvert. Fra november i fjor til november i år har vi gjort 150 konserter.

Og 15 nye venter i høst sammen med KORK og dirigent Nick Davis – og utsolgt i Djervhallen. 70 mann på veien inklu-
siv de fire i Vamp og trommeslager Tore Jamne.

– I 2007 har vi ikke booket en eneste jobb. Vi skal lete etter melodier til neste plate som vi håper å gi ut i 2008.
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FULL FART: – Vi har 
hatt ca. 150 konsert-
jobber i løpet av ett 
år, men for 2007 har 
vi ikke booket noen, 
sier Calle Apeland (til 
venstre) og Øyvind 
Staveland.


