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SUKSESS: 600 pu bliku mmere

Vamp og Eivór rocket fab r

– For en fantastisk industrihall!
Vi er så glade for å kunne vise
frem Eivór Pálsdóttir fra Island,
sier Vamp-musiker Øyvind Sta-
veland.

Allerede en time før åpnings-
tid var det stor pågang av Vamp-
fans utenfor produksjonshallen
til Parat Halvorsen AS. 

– Dette er et fantastisk lokale,
og jeg er en stor fan av Vamp.
Jeg var en av de første som �kk
Vamp til Flekke�ord. 

Gruppen har �otte tekster og
er en sjarmerende gjeng. Øyvind
Staveland på trekkspill er favo-
ritten, forteller Christiane Søy-
land, som var tidlig ute med å
sikre seg billett til konserten. 

FØRSTE GANG : Astri Halvorsen,
mor til eier av industrihallen
Yngve Martin Halvorsen, er på
Vamp-konsert for første gang.

– Jeg har hørt gruppen synge
både på TV og radio før. Det var
mine barn som inviterte meg
med. Jeg har virkelig gledet
meg, sier Astri Halvorsen smi-
lende.

Hun sitter ved siden av gravi-
de Mona Gyland, og begge har
fått behagelige stoler. Gravide,
eldre og handikappede har fått
ekstra gode sitteplasser. 

– Vi sitter godt her, og jeg har
store forventninger til kvelden.
Det blir nok en utrolig �n lyd
her i hallen, meddeler Mona Gy-
land.

UNIK STEMME : Det lokale ban-
det Myrull åpner konserten med
vakre melodier.

I det Vamp entrer scenen, sit-
ter publikum forventningsfulle
og nyter de spennende instru-
mentene og den fantastiske lys-
settingen under konserten. 

Stemningen topper seg når Ei-

vór Pálsdóttir fra Island inntar
scenen sammen med bandet.
Hun fyller fabrikkhallen med
sin unike stemme.

– Lokalet er supert, �n lysset-
ting og akustikken er kjempe-
�ott, sier publikummer Monika
Austad tilfreds. 

EN DRØM: Eier av Parat Halv-
orsen Yngve Martin Halvorsen
benytter anledningen til å over-
rekke 30.000 kroner til Flekke-
�ord kommune til den planlag-
te musikkbinge.

– Takk til ildsjelene i Parat
Halvorsen som har vært med på
å lage denne �otte festen for oss.
En drøm gikk i oppfyllelse, for-
teller rådmann Tone Marie
Nybø Solheim i Flekke�ord
kommune.

Johnny Svindland og Frank
Øverland blir rost for deres �ot-
te innsats som arrangører. 

DANSEDRONNING: Ikke alle er
like fornøyde med stemningen
blant publikum. Christiane Søy-
land tar saken i egne hender og
stiller seg opp like foran scenen,
der hun beveger seg i takt med
musikken og klapper. 

De er en munter damegjeng
som har vært ivrige tilskuere av
Haugesund-bandet opp gjennom
årene.

– Det er synd at et så �ott band
har så lite stemning blant publi-
kum. Jeg er vant til at folk lager
liv under konserter. Siden folk
er så rolige her, må vi lage liv,
stråler Christiane Søyland, og
de andre damene ler samtyk-
kende.

– Men vi elsker fortsatt Vamp,
utbryter damene.
De slår seg løs, danser og klap-
per til musikken, kvelden er
fortsatt ung...

ENGASJERT: Humørsprederen Christiane Søyland har Vamp som
sitt norske favorittband, og hun viste stort engasjement under kon-
serten.

Haugesund-bandet Vamp og Eivór Pálsdóttir skapte lørdag
kveld en unik stemning i industrihallen til Parat Halvorsen
AS i Flekke�ord. Noen publikummere slapp hemningene
mer løs enn andre. 

Av THERESE RAVNDAL
therese@avisenagder.no

UNIK STEMME: Eivór Pálsdóttir fra Island sammen med Vamp fylte fabrikkhallen med vakre melodier. Øyvind Stavel a

FØRSTE KONSERT: Mona Gyland (til venstre) og Astri Halvorsen koste seg på Vamp-konsert. De hadde
fått ekstra gode plasser under konserten. Det var Astri Halvorsen sin første gang på Vamp- konsert. 
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rikkhallen!

ÅPNING: Myrull åpnet konserten med nydelig musikk.

a nd (til venstre) var svært stolt over sangtalentet fra Island.


