
Vamp med flere stemmer

Tre vokalister er med på laget når Vamp turnerer i høst.
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Bandet Vamp har skiftet vokalist flere ganger. Nå tar de med en av sine gamle vokalister ut på turné. Det er Jan Ingvar Toft.

– Jeg tror han synes det er like gøy som jeg gjør, sier Vamp-sjef Øyvind Staveland.

Han som nå er vokalist i bandet er Paul Hansen. Han sier han ikke er sjalu over at Toft er tilbake.

– Vi har gjort én jobb sammen og skal gjøre 50 til, og jeg gleder meg, sier Hansen.

Også Odin Staveland i bandet synger, blant annet på den populære låten «Liten fuggel».

LES MER HER: Valgte teater og barn før musikk

Vamp feirer at de ga ut sin første plate for 20 år siden. Det skjer på flere måter. Ikke bare skal de på turné fra oktober til desember. De gir også ut en dobbel
samle-plate. Den heter «To med alt» og inneholder 38 sanger. I tillegg skal bandet spille jubileums-konserter på showteateret Dizzie i Oslo fem kvelder på
rad.

I løpet av sine 20 år har bandet hatt flere vokalister:

Jan Toft var den første vokalisten. Han sluttet i bandet i 1998 fordi han ikke ville lage musikk lenger. Ifølge NRK skjedde det i en direkte
radiosending, uten at han hadde sagt noe til resten av bandet først.
Vidar Johnsen tok over i 1999. Han fikk kontrakter for to år av gangen. I 2006 sluttet han. Vamp og Johnsen forteller ulike historier om hvorfor
han sluttet.
I 2008 kom Paul Hansen. Samtidig startet også Odin Staveland i bandet. Han er sønn av Øyvind Staveland. Odin startet også å synge for bandet på
plata som kom i fjor.

LES MER HER: Lyden av vikingene

– Jeg tror byttene av vokalist er årsaken til at Vamp fortsatt eksisterer i dag, sier gitarist Torbjørn Økland.

Øyvind Staveland nikker.

– De nye tenker annerledes. For oss har det vært positivt, for det har aldri blitt stille, sier han.

Staveland skriver det meste av musikken og en del av tekstene. Han merker forskjell på vokalistene.

– Noen har stemmer som kan brukes til alt. Slik er både Paul og Vidar. Andre har spesielle stemmer, som du kan spisse låtene litt til for, som Jan og Odin.
Uansett er det viktigste å skrive gode nok sanger. For det er mange som kan synge, sier Staveland.

Trykk på linken for å se hvor Vamp spiller i høst
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