
Fantastisk konsert med 
Vamp 
Vamp ga publikumsrekord i Bøhallen. 812 mennesker samlet seg for å høre fantas-
tiske Vamp. 

Trond K. Johansen - Publisert 15.11.2009

Vamp i Bøhallen i Bø er ikke hverdagskost, men for dem som �kk servert denne desserten, 
ble det en uforglemmelig opplevelse.

Kristin Eilertsen fra Stokmarknes er ihuga Vamp-fan og kjenner Øyvind Staveland person-
lig. Hun synes det var en høydare av de aller �neste å være med på konserten med Vamp.

Bjørn Willumsen er ikke i tvil. Bare Vamp er Vamp og da må vi ha dem live.

– For et band, smiler han over hele �eset.

Publikumsrekord

Det ble en fantastisk opplevelse for publikum å møte Vamp live i Bøhallen på Steine. Ny 
publikumsrekord viser også at Bø Gospelkor kan dette med å arrangere slike konserter.

– Vi er verdensmester på dette, smiler Brith-Unni Willumsen. Hun roser publikum for 
kjempe�ott opptreden og oppslutning.

En vill tanke

Det hele begynte som en vill tanke om å få til en konsert av litt dimensjoner i Bø. Bjørn 
Willumsen var stadig på tråden for å mase ppå Øyvind Staveland i Vamp for å få ham til å 
sette Bø på konsertplanen.

– Jeg vil si takk til Bjørn som til slutt ble så plagsom at vi måtte bøye oss, lo Øyvind fra 
scenen. Bø var nemlig første sted som ble satt på turneplanen da de skulle ut på veien 
denne gang.

Det var ingen tvil om at Haugesund-bandet storkoste seg i Bø.

Fjerde konsert live

Anita Higra� fra Hadsel har fått med seg det som er å få med seg av Vamp. Dette var �erde 
livekonsert med Vamp og i bilen på vei til Bø, spilte hun vamp-musikk som oppvarming til 
konserten.

– Dette var en opplevelse. Jeg har hørt dem �ere ganger før, men jeg ville for alt i verden 
få med meg også denne konserten. Jeg var tidlig ute for å få plass på første benk, rett 
foran orkesteret. Det var herlig! smiler hun med hele seg.


