
vAlle

Bygdas egen Kirsten Bråten 
Berg gjorde også stor lykke da 
hun sammen med Vamp blant 
andre framførte en fantastisk 
versjon av bygdevisa «Heiemo 
og nøkken» fra Åseral.

– Jeg hørte akkurat Kirsten
synge «Våken drøm». Hun 
sang den så vakkert at jeg kjen-
te det her, sa Vamps kjente vo-
kalist fra da bandet startet opp 
for 23 år siden, Jan Ingvar Toft, 
og la handa over hjertet sitt. 
Dette var før konserten startet 
og lydprøvene var i gang.

– Hun har vært med på
Vamp på Norges-turné for 12 
år siden, sammen med blant 
andre Rita Eriksen Hva er det 
som du finner så spesielt med 
hennes stemme?

– Det er fraseringene, trille-
ne, krullene, hele måten hun 
synger på, sier Toft.

Konserten i Valle trakk om 
lag om lag 400 publikummere, 
og turneen startet i hjembyen 

til Vamp, Haugesund, fredag.
– Ikke verst at neste stedet de 

kommer til før de drar på tur-
ne 45 andre steder i landet er i 
Valle, sa arrangør Leif Kvinlog 
i Valle Folkeakademi fornøyd.

I Valle var det fornøyde pu-
blikummere i alle aldre.

– Dere er vel kanskje det
bandet i Norge som spenner 
over flest aldersgrupper?

– Det kan godt hende. I Hau-
gesund var det to åtteåringer 
som syntes vi var helt gale! 
Men da vi startet for 23 år si-
den, syntes jeg alle i salen var 
eldre enn oss. Da var det så 
vidt jeg torde å hyle ut så høyt 
som jeg ville, sier Toft.

Publikum i Valle fikk høre 
de fleste kjente og kjære 
Vamp-låtene.

– Dette er vår markering at
det i år er 20 år siden den før-
ste plata vi ga ut – «God mor-
gen søster», sa felespiller Øy-
vind Staveland.
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Vamp i storslag  
avsluttet Kulturveka 

Valle. 400 fylte kulturbygget

I kjempeslag. Øyvind Staveland på fele, og vokalist og gitarist Jan 
Ingvar Toft.   Foto: JoHS. BJØrkeli  

Hilde Dybing Tønnesen (nærmest), Britt Tveide og Venke Tveide 
fra Kristiansand er blodfans av Vamp og har vært på mange kon-
serter med dem. For første gang kunne de nyte idolene fra første 
rad.  Foto: JoHS. BJØrkeli  


