
Få scener er mer
spektakulære enn
Gjende. Krydre det
med musikk fra Vamp
og du har en opple-
velse som sitter lenge. 

Men det var farlig nær kata-

strofe i går. For utescena ved

Gjende er veldig væravhengig. To

timer før Vamp-karene dro første

strofe av «Ta meg med», striregnet

det så skrøpelig at selv innfødte

knapt hadde sett maken. Men da

sørvestlendingene entret scena

var det nesten blikkstille og regn-

bygene forsvant like fort som de

kom. 

Derfor ble det rent hyggelig

den halvannen timen konserten

stod på. Lyden av Vamp, bare av-

brutt av små klukkende bekker

som rant under medbrakte cam-

pingstoler og underlag. VIP-tribu-

nen, som Øyvind Staveland kalte

det, foran scenen minnet mest om

en sump. 

- Det er noken ledige her, prøv-

de fele- og fløytevirtuosen seg hu-

moristisk, men folk foretrakk

lyngen.  

Repertoaret inneholdt alt en

Vamp-fan kan ønske seg. Litt fra

siste album «St.mandag» og resten

fra en suksessrik karriere. «Måne-

mannen» gjorde mektig inntrykk

da Staveland frembrakte et musi-

kalsk tordenvær på fiolinen i et

mektig mellomspill. Da begynte

mørket å senke seg over Gjende.

«Tir’na noir» var første ekstra-

nummer. Slitesterk låt, selv om

kanskje en del begynner å bli lei

den nå. «Våken drøm» er også en

ekte Vamp-klassiker som egner

seg bra på konsert. Høydepunk-

tene var flere. 

Lyden var ikke perfekt fra star-

ten. Men da teknikeren fikk justert

diskant-spaken, ble det klokke-

klart ved vannkanten. Resten var

bare vellyd.

Vamp er dyktige musikere, og

veldig allsidige. Plutselig spiller

trommisen piano, og gitarist Tor-

bjørn Økland trakterer like godt

mandolin og trompet som hoved-

instrumentet. Vamp-sjefen selv,

Staveland, spiller fløyte, trekkspill

og fiolin. Som helhet låter det tett,

godt og trygt. 

Det er vanskelig å telle i lyngen,

men rundt 500 befant seg nok der

et sted - framfor scena. Det angrer

de neppe på.  
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FLOTT: Bedre turistreklame er det knapt mulig å få. Vamp på scena ved Gjendeosen - med et fantastisk bakteppe.  Alle foto: Einar Almehagen

KONSERT

Vamp 

Konsert ved Gjendeosen i Vågå

Publikum: Ca. 500 

Anmeldt av: Einar Almehagen 

VÅTT: Det rant små bekker mellom publikum ved Gjende i går. Og
to timer før konserten startet, pøste det ned. Likevel fant rundt
500 veien til Gjendeosen.  

FLINKE GUTTER: Vamp er musikere av rang. Trommisen trakte-
rer både piano og trommer, mens gitaristen likegodt slår til med
en trompetsolo. Øyvind Staveland (t.v), Paul Hansen, Odin Stave-
land og Torbjørn Økland koste seg ved Gjendosen.  

Musikalsk naturopplevelse 


