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– “Månemannen, 
månemannen!” 
ropte Oltedal 
taktfast i kor. 
Og den fi kk de 
av Vamp, som slo 
an siste tone da 
sola forsvant bak 
Rosshammaren.

Det var nok en stolt dugnadskomi-
té som kunne skue utover nærme-
re 1500 frammøtte da Oltedal2015 
markerte prosjektet med Vamp på 
scenen. Ting kunne tilsynelatende 
ikke gått bedre, for samtlige så ut 
til å kose seg i det som kan sies å 
være et folkehav. Været var også 
på Oltedal sin side lørdag.
 Rundt Samhald var det rigget 
til salgsboder, og de minste kunne 
kose seg med hoppeslott og magi 
fra Kevin Lunde, som også har dre-
vet Lafthuset.
 Høydepunktet var likevel da 
den folkekjære gruppa fra Hau-
gesund entret scenen, og lot de 
gjenkjennelige tonene gli utover 
dalen. Oltedal ønsket velkommen 
med et smil.

VILLE TIL OLTEDAL
Vamp hadde publikum med seg 
fra første låt, og smilte like mye 
tilbake fra scenen. Da de dro fram 
klassikerne “Ingeborg”, “God Mor-
gen Søster” og “Tir n’a Noir” kom 
trampeklappet. Med på kjøpet 
fi kk publikum også høre den nye 
låta “Liten Fugl”.
 Øyvind Staveland og Vamp had-
de i grunnen andre planer, men 
valgte å omrokkere for å kunne 
spille i Oltedal.
 – Dette har vært en fryd fra 
første telefon. Da skjønte jeg at i 
Oltedal kan ingenting gå galt, og 
det er tydelig mye velvilje og glede 
i bygda her, forteller Staveland.
 – Hvorfor var dere så ivrige et-
ter å spille her?

Tina Sundvall (i rosa kjole) og venninna Marit Kvål tok en liten 
svingom i sola.

Oltedal tok godt imot både godværet og Vamp.

Endelig kom 
drømmedagen

 – For oss er det ekstra kjekt å kun-
ne komme til mindre steder, små 
lokalsamfunn som ikke har samme 
tilgangen på kultur som de større by-
ene, sier Staveland.
 – Hva tror du Oltedal2015-prosjek-
tet betyr for innbyggerne?
 – Her står de sammen om noe, og 
da er det ekstra kjekt å bidra. Denne 
dagen tror jeg er en dag Oltedal vil 
huske, håper han.

 Og skal en tro bandet i garderoben 
etter ekstranummeret, er det kanskje 
ikke siste gang de spiller i dalen.
 – Vil de ha oss igjen, kommer vi! 
Det har vært veldig kjekt, understre-
ker Staveland.

I SKYENE
Even Gjesdal i Oltedal2015-komiteen 
var et eneste stort glis etter konser-
ten.
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Even Gjesdal i Oltedal2015-komiteen er allerede i gang med 
planene videre, etter høydepunktet i helga.

Lille Eskil kledd for sol og høy lyd, 
trygt i mor Carina Hansens armer.

 – Da sola gikk ned på siste linje 
av “Månemannen”, reiste hårene 
seg. Folk har oppført seg mer enn 
eksemplarisk, og det var kjekt å se 
at det var mange utenfor Oltedal 
som også tok turen, forteller Gjes-
dal.
 Nærmere 1500 møtte opp, og 
det var dermed solgt mange bil-
letter i døra.
 – Vi har kun fått positive tilba-

kemeldinger, og dette var en god 
oppkjøring til prosjektet videre, 
sier Gjesdal.
 – Ja, hvordan skal dere toppe 
dette?
 – Nå skal vi først ha en gjen-
nomgang av lørdagen. Det fi  nnes 
mange forslag på hva vi kan gjøre 
videre. Det er ikke sikkert det blir 
et musikalsk arrangement, men 

vi har lagt opp en stigning i pro-
grammet, røper Gjesdal.
 Det skal nok noe til å løfte byg-
da høyere enn den var på lørdag, 
men oltedølene har allerede vist 
at de klarer.

@  fi lip.blaauw@gjesdalbuen.no

” En fryd å spille i Oltedal ...
ØYVIND STAVELAND, VAMP


