
DE TO UNGE medlemmene, Paul Hansen 
og Odin Staveland. ga mye energi under 
opptredenen.

Tilfeldig navnvalg
Navnet på gruppa ble til ved ren tilfel-
dighet. Da de i startfasen fikk en spen-
nende jobb, måtte gruppen komme opp 
med et passende navn rimelig hurtig, og 
i og med at de på den tiden jobbet med 
teater, brukte de et utrykk fra teaterindu-
strien. I dag er Vamp kjent for sine vakre 
og magiske melodier, som de som oftest 
skriver selv. De har mottatt en rekke 
Spellemannspriser, noe som gleder dem 
stort. Vamp forteller at det å bli nominert 
sammen med forbilder som Jan Eggum 
både overrumpler og gleder dem på 
mange måter.

Kommer gjerne tilbake
Den folkekjære gruppen kunne fortelle 
etter fredagens storslagne konsert at 
publikum var vanvittig bra. –Vi kjente 
varmen fra publikum med en gang vi 
kom på scenen, og vi koste oss gjennom 
hele konserten.

Med godt humør og god stemning 
backstage fortalte Vamp at de gjerne 
kommer tilbake med engang om de får!

INGVILD EIDE OG LINN SIMONSEN
redaksjonen@fosna-folket.no

Vamp er et kjent norsk band som spiller 
folkemusikk kombinert med viser og 
rock. De startet opp i 1991 i Haugesund, 
da bestående av 4 medlemmer, hvorav 3 
av dem fortsatt er med i gruppen. Noen 
utskiftelser av medlemmer har det vært, 
da blant annet av vokalist Jan Toft, noe 
som ikke har forandret gruppa i det 
store. Øyvind Staveland forteller at når 
nye medlemmer rekrutteres, ser de det 
som en selvfølge at personen er fra Hau-
gesund, da dialekt er viktig i melodiene.

BJUGN: Med låter som «Liten 
fugl», «Månemannen», og ikke 
minst vår alle kjæres «Tir n’a 
noir» skapte den kjente 
gruppa Vamp stor stemning i 
en fullsatt sal i Bjugn Kultur-
hus fredag kveld.

PUBLIKUM var meget begeistret for alle 
låter Vamp hadde å by på.

ØYVIND STAVELAND spilte fantastisk 
på både fiolin, fløyter og trekkspill under 
konserten.

Magisk musikk med Vamp

henges opp der skal jeg gjøre den større. 
–Jeg har jo over 50.000 korker til!  

–Hvor det skal ende? Nei, det vet jeg 
ikke enda, sier Sukhi Karlsen litt hemme-
lighetsfullt.

stykker. og det etter å ha samlet bare 
noen måneder. Det sier jo litt om hvilket 
forbruk det dreier seg om. 

Vet ikke hvor det ender
-Jeg har fått veldig mange positive til-
bakemeldinger etter at vi hang den opp, 
forteller Sukhi. 

-Nå skal den henge på Trondheim Torg 
i 3 uker før den blir kjørt i bil til Tromsø 
der den skal henge i Rådhuset. Før den 

korkene til et kunstprosjekt, forteller Su-
khi.

-Jeg ville starte et prosjekt som var 
kreativt og artig, som hadde mange in-
volverte, som krevde samarbeid, som var 
lett å følge med på og som gjorde 
kunsten lett tilgjengelig, sier hun ivrig.

Hun er utdannet designer ved Queen-
sland College of Art i Australia, og har 
etablert seg med atelier og utstillings-
plass i Trondheim. Når hun har bruk for 
større plass til produksjon tar hun i bruk 
gammelskolen på Linesøya som hun eier 
sammen med samboeren Thomas Flo-
wer-Ellis.

Over 80.000 korker 
-Jeg hadde et mål om å samle inn 50.000 
korker. Størrelsen på skulpturen krevde 
så mange. Da jeg begynte å hente korke-
ne hos innsamlerne begynte jeg å tvile på 
om det var realistisk å nå et så ambisiøst 
mål. Det viste seg at den angsten var 
ubegrunnet. Jeg er kommet opp i 81.435 

LARS OLUFSEN
Sukhi Karlsen har tilbragt store deler av 
sommeren i gammelskolen på Linesøya 
med å konstruere fuglen. Den er laget av 
ca. 30.000 plastkorker fra melke- og jui-
cekartonger. Hun har rengjort og boret 
to, eller flere, hull i samtlige korker.

–Det har vært et møysommelig arbeid 
som folk har kunnet følge på facebook 
etter hvert som prosessen med «Korka 
kunstprosjekt» har utviklet seg, sier 
kunstneren.

Overforbruk av plast
Som så mange andre har Sukhi sett seg 
lei på all den unødvendige plasten vi 
bruker i vårt moderne forbrukersamfunn. 
Det som gav inspirasjonen til dette pro-
sjektet var plastkorkene på alle drikke-
kartongene. Tidligere var kartongene av 
typen «brett ut og bøy helt tilbake», men 
det er helt slutt nå. Nå er alle kartongene 
utstyrt med plastkorker. Som forbrukere 
synes vi det er kjempepraktisk, men for 
naturen er det problematisk. Korkene er 
laget av polyetylen, et stoff som ikke bry-
tes ned i naturen, men som fragmenteres 
til mindre biter som lett havner alle andre 
steder enn der vi vil. I fuglemager for ek-
sempel. Eller i drikkevann.

Kreativt og artig
-Jeg bestemte meg for å sette søkelys på 
dette, og engasjerte skoler, institusjoner, 
kafeér og privatpersoner til å samle inn 

ÅFJORD: Forrige helg fløy 

en fugl fra Linesøya til 

Trondheim. Det vil si – 

den fløy ikke helt på egen 

hånd. Det er kunstneren 

Sukhi Karlsen som både 

har konstruert og fraktet 

den. Nå henger den i taket 

på Trondheim Torg som 

en påminnelse om vårt 

enorme forbruk av plast.

HØYT HENGER DEN under glasstaket 
i Trondheim Torg

SAMBOER OG FJELLKLATRERThomas var god å ha da fuglen skulle henges opp

KUNSTNEREN SUKHI KARLSEN har tatt 
utgangspunkt i plastkorker i sitt siste pro-
sjekt.
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