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Gøy å være musiker, og jammen moro å være publikum med.
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For en energi. For en kraft. For et samspill. For et lekent orkester. Her må det ha vært riktig gøy å være musiker, og jammen var det moro å være publikum med.

Denne kvelden skinner alle og vi er blitt Vamp-frelste alle mann.

Vamp og deres makeløse orkester åpner festaftenen med gladlåten «Ta meg med», og vi blir så gjerne med på festen.

Derfra og ut brer godfølelsen seg utover salen, folk smiler til hverandre og nynner med, klapper og tramper takten og koser seg.

En liten dose allsang ble det også.

Samspillet mellom de på scenen, bandet, orkestermusikerne og vokalistene viser hvor lydhøre de alle er overfor hverandre, om det er stormkast i musikken eller 
de roer det hele ned og stemningen blir intim og nær.

Bandet og orkestret serverer en rikholdig meny fra de to platene I full symfoni I og II, men har også plusset på en utsøkt lekkerbit fra albumet Godmorgen, 
søster fra 1993, nemlig «Til minne om».

En sang med en alvor tone, og et glimrende supplement til resten. I tillegg slipper sangerinnen Eivør Pálsdóttir til, mot slutten av konserten – med sin egen 
melodi «Nú brennur tú i mær», som viser at hun også har sin egen artistiske identitet.

Hun er en �ott blanding av hulder og engel, som Øyvind Staveland så tre�ende sa da han introduserte henne.

Hun har en storartet tilstedeværelse og en stemme som går rett i hjerteroten.

De som måtte tro at dette skulle bli en blek kopi av den storslåtte �nalen de serverte i Oslo Spektrum som avslutning på drømmeåret 2006, har ikke fått med 
seg hvilken uovertru�en musikalsk enhet Vamp og Kringkastingsorkestret utgjør.

De kan gjerne holde på med dette lenge, for disse sangene tåles å synges så mange ganger som bare det.

Og i denne settingen blir de ganske enkelt storslåtte.

Og når det hele avsluttes med mektige «Månemannen», har vi fått oppleve både galskap og glede, magiske enkeltøyeblikk av ekstase og små varsomme biter 
av musikalsk lykke.

Vamps musikk tåler både det store og lille formatet, om noen skulle være i tvil. Dette ble en heftig godkveld. 
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