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Trollbundet av Vamp
Se side 12

(Foto: Jorunn Busk)



12 Mandag 26. oktober  2009

EVENTYR: Med bruk av spennende instrumenter som fele  og mandolin skapte Vamp trolsk eventyrstemning i musikken. 

� KONSERT: Ikke utsolgt på Kameleonen

Trolsk eventyrmusikk fra Vamp
Haugesund-bandet Vamp
trakk ikke fullt hus på Ka-
meleonen fredag, men de
som var der slo seg virkelig
løs til musikken.

Av JORUNN BUSK
jorunn@avisenagder.no

Lenge var det tvil om noen i det
hele tatt skulle møte opp til kon-
serten, og arrangementet ble
nesten tatt av plakaten. 

– Det ble solgt omkring 210 bil-
letter, så det var ikke på langt-
nær utsolgt, sier Maybritt Holst
fra Hotell Maritim.

– Men de som var der hadde
visst hatt det kjempekjekt, leg-
ger Holst til.

LANGVEISFRA: Vamp skapte en
nærmest eventyrlig stemning
med kreativ stemmebruk og
spennende instrumenter i Flek-
kefjord fredag kveld. 

Mange på konserten hadde
sett bandet før, og noen kom til
og med langveisfra for å få med
seg bevigenheten. 

GLEDET SEG: En munter jente-
gjeng fra henholdsvis Kristian-
sand, Stavanger og Sandefjord
gledet seg voldsomt til å se ban-
det. 

– Vi har kommet fra Kristian-

sand for å besøke to venninner
som bor i Flekkefjord for tiden,
og selvfølgelig for å få med oss
Vamp! smiler Ingvild Dammen
Vindenes (22).

– Nå venter vi bare på Måne-
mannen. Vi har fått et godt før-
steinntrykk av Flekkefjord. En
fin by! understreker 22-åringen. 

DANSET: Folk i alle aldere had-
de tatt turen til Kameleonen
denne kvelden, og Vamps mys-

tiske og tradisjonsrike musikk
så ut til å gripe flere i dansefo-
ten utover kvelden. 

Flere slo seg virkelig løs, og
danset og sang med til musik-
ken. Særlig de kjente låtene
«Tir Na Noir» og «Måneman-
nen» så ut til å gjøre at folk slapp
de fleste hemninger og henga
seg til dansen.

GLEDET SEG: Jentegjengen fra blant annet Kristiansand og Sta-
vanger synes Flekkefjord er en fin by, og storkoste seg på konsert.
Fra venstre: Hilde Lea (21), Ingvild Dammen Vindenes (22), Mari
Tande Mortensen (22) og Veronica Marthinsen (21).

IKKE FULLT: Konserten var ikke utsolgt, med omkring 210 av 400
solgte billetter. De som var der så derimot ut til å kose seg der de
danset og sang med til kjente sanger.

POLITISK: Også politikerne tok seg litt fri for å se Vamp. Venstres
Anne Margrethe Larsen (til venstre) er selv fra Haugesund og har
fulgt Vamp siden begynnelsen. Her sammen med Esther Stø og Karin
Olsen fra Flekkefjord.




