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RISØR: For tredje året på rad er det 
bluegrasskonsert på Moen båtbyg-
geri – eller nærmere bestemt i båt-
huset på Hammeråker – den 13. juli. 
Årets band er The Carper Family. 
Bandet består av tre av Austins frem-

ste kvinnelige «stingers & puckers». 
Melissa «Daddy» Carper, Beth «Ma-
ma» Chrisman og Jenn «Little Sister» 
Miori er alle oppvokst i musikalske 
familier. Det andre bandet er Jonat-
han Maness & Cauldron Mountain.

Bluegrasskonsert i båthus
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NY: Kirkeheia Amfi ble tatt i bruk som kulturscene i 2010. VENNINNEGJENG: Elin Christensen (høyre) overtalte sine venninner 
Reidun, Torild og Siv med på konsert. 

POPULÆRT: Selv etter 20 år er 
det fullt hus på Vamps konserter.

Haugesundbandet Vamp 
hadde med seg Eivør 
Pálsdóttir fra Færøyene i 
Kirkeheia mandag. Det 
gjorde mandagens kon-
sert hakket mer spesiell. 
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I Kirkeheias enkle omgivelser 
brettet folk ut tepper og hage-
stoler da Vamp skulle spille opp 
til konsert mandag kveld. Rundt 
600 tilskuere møtte opp for å 
høre haugesundsbandet. Blant 

de fremmøtte var Bjørn Tore 
Bergman som hadde fått billet-
ter i gave til sin 50 årsdag. 

– Det var min bror og svige-
rinne som lurte meg med, sier 
Bjørn Tore som også var 
sammen med sin kone. Dette 
var første gang han var på en 
Vamp-konsert, men innrømmet 
at han var veldig glad i Vamp. 

Besøk fra Færøyene
Med på sin sommerturné har 
Vamp fått med seg Eivør Páls-
dóttir fra Færøyene som frem-
førte flere av sine egne sanger 
på færøysk i løpet av konserten. 

Selv om ordene ikke nådde 
fram til publikum gjorde følel-
sene hun utstrålte i hvert fall 
det. For etter hver sang virket 
det som publikum endelig kun-
ne puste ut, og ord som «wow» 
ble hvisket blant tilskuerne. 

En av sangene Eivør spilte 
hadde hun skrevet i en alder av 
16 år, da hun hadde hjertesorg i 
hele to dager. 

Resten av konserten spilte 

Vamp en blanding av både gam-
le og nye sanger og bandet byt-
tet mellom lavt og høyt tempo. 
Bandet avsluttet med Tir n’a 
Noir før de rev løs med to ek-
stranumre, ettersom publikum 
ikke lot seg rikke da bandet gikk 
av scenen. Da spilte de både 
Månemannen og en av de nyere 
sangene som falt i smak i løpet 
av konserten. 

Savnet Vidar
Det var noen av de rundt 600 
tilskuerne som savnet den mek-
tige stemmen til Vidar Johnsen 
som forlot bandet i 2007. 

Elin Christensen som var 

sammen med venninner syntes 
at den mektige stemmen til Vi-
dar passet bedre til musikken. 
Men hun er fortsatt Vamp-fan 
og hadde derfor dratt med seg 
venninnene Reidun Svendsen, 
Torild Broklund og Siv Tygesen 
som aldri hadde opplevd Vamp i 
konsert før. 

– De var ikke vanskelige å 
overtale, forsikrer Elin. 

Stemning i Kirkeheia

VARIERENDE: Mange instrumenter ble brukt under konserten. Fra venstre Øyvind Staveland, Eivør Pálsdóttir og Paul Hansen. 
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50 ÅRSGAVE: Jubilanten Bjørn 
Tore Bergman (t.h.) var i godt  
selskap med kona Gina Marie, 

hans bror og svigerinne. 

«Det var min bror 
og svigerinne som 
lurte meg med»
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