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n Hva 
synes 
du om 
Vamp

Roar Moen, 
Snarum
– Vamp er helt
supre. De er all-
sidige og fantas-
tisk flinke. Dette 
er tredje gang 
jeg er og hører 
Vamp på konsert.

Birgit Kjemperud, 
Geithus
– Det er første
gang jeg har vært 
på konsert med 
Vamp. De var 
kjempeflinke og 
jeg har hatt det 
helt topp. Det frister 
absolutt til gjen-
tagelse.

Pål Stenbro, 
Vikersund
– Vamp har
slagere som 
Månemannen, 
den nye om 
«fuggel’n» og de 
velkjente, men 
personlig synes 
jeg det ble mye 
«kattemusikk».

?

Innholdsrik juleutstilling 
MODUM: Modum Kunstforening holder salgsutstil-
ling i Modum Gamle Rådhus 10. – 25. november. 
Kunstforening har gjennom mange år engasjert seg 
for å kunne tilby kunst til Modums befolkning og fei-
rer i år 60-års jubileum. I den forbindelse presente-
rer foreningen i år en variert jubileumsutstilling med 
forskjellige kunstformer. Utstillingen vil bestå av ma-
lerier, grafikk, keramikk, glass, smykker og tekstiler.  
I alt 13 anerkjente kunstnere med forskjellig uttrykk, 
kunstart og materialvalg deltar. Dette er: Gunda 
Aarhus – tekstil, Mari Lilleberre – smykker, Ellen Gil-
huus – maleri, Åse Schmidt – keramikk, Randi Drog-
nes – strikk, Kari Hidem Sætre – maleri, Grethe Mal-
mo – trykk, Ellen Ruud – bilder/trykk, Irene Harvik – 

glass, Birgitta Nordstrøm – vevnader, Astrid Hans-
sen – glass/smykker, Anne Margith Tybring Hansen 
– akvarell og Ingolf Hagen – tegning/akvarell.

Askeladden på biblioteket
ØVRE EIKER: Askeladden friteater viser den nye  
forestillingen «Gutten som stjal sølvendene til trol-
let» i Øvre Eiker bibliotek lørdag formiddag. 
  Askeladden friteater tar utgangspunkt i norske fol-
keeventyr og legger til egne vrier på de kjente histo-
riene. De er kjent for sine morsomme og fartsfylte 
forestillinger, så her blir det moro for hele familien. 
Forestillingen passer for barn fra cirka tre år og opp-
over. 

Vamp elsker publi-
kum og publikum 
elsker Vamp. Et full-
satt kulturhus ga 
bandet trampeklapp 
etter halvannen times 
konsert på tirsdags-
kvelden.

MODUM: – Modum kulturhus er 
blant de minste stedene vi skal 
innom på denne turnéen, men 
vi har spilt her mange ganger før 
og veit at vi har mange entusi-
aster i området. Det er viktig å 
komme ut for å møte publikum 
sånn som vi gjør her i kultur-
huset, kommenterte Øyvind 
Staveland – bookingsjef for 
Vamp-turneene.

Etter to dager i Drammen tea-
ter og tirsdagens konsert i kul-
turhuset dundrer Vamp videre 
til Larvik i kveld og Skien i mor-
gen. Vamp skal hjem til Hauge-
sund i et par dager før det bærer 
ut på veien igjen og turnéen går 
fram til 9. desember.

– Hvordan er det å være på
turné dag etter dag?

– Det er jo det vi som musi-
kere liker aller best. Det er da vi 
treffer publikum. Jeg planlegger 
turnéen nøye så vi skal slippe 
mange og lange reiser mellom 
hver konsert. Jeg mener det er 
viktig at vi reiser også til mindre 
steder og ikke bare konsentrerer 
oss om de største byene, sier 
Staveland.

Velkjente låter
I kulturhuset fikk entusiastene 

høre velkjente låter som Inge-
borg og Hallo - Adjø, og natur-

ligvis den siste slageren Liten 
fuggel som kom både som kon-
sertens andre nummer og som 
ekstranummer sammen med Tir 
n’a Noir. Aller, aller best likte vi 
Månemannen i kulturhuset.

Vamp spiller alt fra ballader og 
viser til rock, og behersker alle 
sjangere like godt.

Eivør Pálsdóttir er et nytt be-
kjentskap, men jenta fra Færøy-
ene har en fantastisk stemme og 
gjør at allsidige Vamp har enda 
et godt bein å stå på.

Utsolgt
Ikke én billett var å oppdrive 

til tirsdagens forestilling. Det er 

lenge siden konserten var ut-
solgt.

– Hvor mange ganger kunne
Vamp fylt kulturhuset i kveld for 
at alle skulle fått oppleve bandet 
live?

– Det er umulig å svare på, men
Vamp er meget populære og det 
var ikke vanskelig å selge ut bilet-

tene. Jeg tror de kunne ha fylt 
kulturhuset mer enn to ganger, 
sier Øyvind Christensen som 
leder kulturhuset.

Anders Kongsrud
redaksjon@bygdeposten.no

Musikalsk fyrverkeri

FULLT HUS: Øyvind Staveland (t.v), Odin Staveland, Paul Hansen og de andre i Vamp spilte for fullt hus i Modum kulturhus.

TIPS OSS! redaksjon@bygdeposten.no
Send oss gjerne tips om arrangementer og
andre ting som skjer i nærmiljøet vårt.
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Kulturskolens elever 
gledet beboerne på 
Modumheimen da de 
viste fram et lite tverr-
snitt av det kulturskolen 
arbeider med.

MODUM: De eldre både smilte 
og klappet da de unge musi-
kerne i tur og orden framførte 
sitt repertoar.

- Konserten var veldig artig, 
jeg synes de var veldig flinke, 
dette var godt gjort,  kommen-
terte Martin Rimstad som var 
blant de mange som var til ste-
de i Modumheimens kafeteria 
mandag kveld. 

- Det gjelder å gi disse unge 
mye støtte, her er det mange ta-
lenter, sier han og mente også 
lærerne og ledelsen fortjener 
honnør for den innsatsen de gjør 
for de unge musikerne. 

Han syntes de fikk en hyggelig 
stund i kafeteriaen denne man-
dagskvelden.

Et populært innslag
Kulturskolen viste fram noe av 

bredden i arbeidet sitt og vi fikk 
møte elever på forskjellige in-
strumenter og med veldig ulikt 
repertoar. Noen av dem var gan-
ske ferske, mens andre har holdt 
på noen år og allerede godt eta-
blert blant Modums mange 
unge talenter.

En av dem som er relativt 
fersk er tiåringen  Philip Gits 
som har gitar som sitt instru-

ment. Under konserten fram-
førte han den engelske folke-
melodien «Greensleaves» på 
gitar. Etterpå var han veldig 
fornøyd.

- Det var veldig gøy å spille her, 
det gjorde ingenting at det var 
mange som hørte på, sier han. 

Konserten var nemlig et popu-
lært innslag og det var trangt om 
plassene inne i kafeteraen den-
ne kvelden. Den unge musikeren 
forteller at han må øve mye for 
å bli en god gitarspiller.

Honnør til lærerne
Kulturskolerektor Aage Nor-

man Eilertsen var stolt av elev-
ene sine etter konserten.

- Det er morsomt å se de som 
opptrer for første gang. Det er 
beundringsverdig hva lærerne 
gjør og hva de greier å få ut av 

elevene, sier Eilertsen og forteller 
at de pleier å ha konsert på Mo-
dumheimen et par ganger i året. 
Steinar Sund
redaksjon@bygdeposten.no

Gledet seg over musikken

SANGTALENT: Vilde Røysi 
er allerede godt etablert  
blant de unge talentene i  
Modum. Her framfører hun 
«The Rose» fra filmen av  
samme navn, udødeliggjort 
av Bette Midler.

Musikalsk fyrverkeri

FULLT HUS: Øyvind Staveland (t.v), Odin Staveland, Paul Hansen og de andre i Vamp spilte for fullt hus i Modum kulturhus.

www. �ULESTJERNEN.n�
Reisen til Julestjernen   
Ikke fastsatt
Lør 10.11 Kl.14:30 16:30 
Søn 11.11 Kl.16:30 18:30 
Ons 28.11 Kl.18:30 
Søn  2.12 Kl.16:30 
Ons  5.12 Kl.18:30 
Søn  9.12 Kl.16:30 

Gråtass   
Lørdag 1.12 kl. 15:00 
 Utsolgt og 17:00  

Riksteatret; Klatremus 
Torsdag 18:00 Utsolgt og 
fredag kl 18:00 Utsolgt

KINO

KULTUR APPLAUS: Martin Rimstad var en av mange som overvar kon-
serten i Modumheimens kafeteria mandag kveld. Han gir hon-
nør både til musikere og lærere.

SANGSTRUPE: Eivør Páls-
dóttir fra Island er nyeste 
tilskuddet i Vamp og har en 
fantastisk stemme.

Riksteatret og Agder 
Teater møter to fulle hus i 
Modum, da de skal spille 
Klatremus og de andre 
dyrene i Hakkebakke-
skogen i dag og i morgen.

MODUM: Kulturhuset rigges klart 
til fest når både Bamsefar og 
Thorbjørn Egner fyller 100 år 

omtrent på denne tida.
Riksteatret og Agder Teater in-

viterer til en jubileumsoppset-
ning av Egner-klassikeren med 
nyinnspilt musikk av Kristian-
sand Symfoniorkester.  Her mø-
ter du alle de kjente dyrene og 
får høre alle sangene som vi aldri 
får nok av når klassikeren settes 
opp i Modum kulturhus i dag og 
i morgen.

– Som sjef for hele landets tea-
ter er jeg opptatt av å tilby klas-
sikerne til en ny generasjon pu-
blikum, sier teatersjef ved Riks-
konsertene Ellen Horn, som selv 
har regiansvar for jubileums-
oppsetningen. Etter turnepremi-
eren i Harstad i slutten av au-
gust, har forestillingen bare fått 
gode omtaler.

Fullsatt i Hakkebakkeskogen
UTSOLGT: 
Klatremus 
og de andre 
dyrene i 
Hakkebak-
keskogen er 
en svært 
populær 
forestilling. 
Begge vis-
ningene 
kulturhus- 
et er ut-
solgt.


