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Avsluttet Liten fuggel-turneen på Festiviteten

Vamp inn for landing 
Vamps valg av sted 
for å avslutte Liten 
fuggel-turneen falt i 
god jord hos fansen,
som sørget for ut-
solgt hus. 

konserT
Geir Fiskaaen lie
geir.fiskaaen.lie@h-avis.no

I går kveld spilte det popu-
lære bandet Vamp på hjem-
mebane i byens kulturelle 

storstue Festiviteten.
Reidar Førland fra Hauge-

sund vært på konsert med 
Vamp flere ganger.

– Jeg synes personlig det er 
mye bedre å sitte på konsert. 
En helt annen opplevelse enn å 
stå i trengsel på Byscenen. Har 
sett Vamp flere ganger der, 
men synes dette er bedre, sier  
Førland til Haugesunds Avis 
rett før konsertstart.

– god lyd
Venninnene Aud Laila Frøland 
og Liv Matre fra henholdsvis 
Etne og Sandeid, er skjønt eni-
ge i dette.

– Det er greit å få sitte og lytte 
til tekstene. Vamp har så man-
ge rolige sanger du kan sitte og 
nyte, sier Frøland.

– Og så er det så god lyd her i 
Festiviteten, føyer Matre til.

– Har dere sett Vamp før?

– Ja, svarer venninnene med 
ettertrykk.

– Flere ganger.

– uten skrål
Øyvind Staveland forklarer 
valget av spillested:

– Vi har publikum i alle al-
dersgrupper. En del vil ha en 
stående og løsere konsert, 
mens andre, også en del yngre, 
vil oppleve de roligste sangene 
våre uten støy og skrål. Vi prø-

ver å tilfredsstille begge. Det er 
også bra for oss å gjøre litt for-
skjellig, svarer Vamp-sjefen  på 
spørsmålet om hvorfor gruppa 
spiller for et sittende publikum 
i Festiviteten.

– Rammene rundt en konsert 
på Festiviteten er annerledes 
enn på Byscenen.

Dette er også konserthussjef 
Tom Erik Anfinsen ved Festivi-
teten klar på. 

– Vi ser på oss som et supple-

ment i forhold til den andre 
scenen i byen. Festivitetens 
publikum forventer at Vamp 

kommer her. Vi har et voksent 
publikum som kommer igjen 
på arrangementer.

abonnement
Anfinsen opplyser at Festivite-
ten nesten ikke annonserte i 
forkant av gårsdagens konsert, 
men likevel gikk salget jevnt og 
trutt.

– Vi har mange abonnenter 
som utløser et stort billettsalg, 
sier konserthussjefen. 

TurnésluTT: vamp kom til sine egne og ble møtt med utsolgt hus på Festiviteten i går.                                                                  FoTo: Terje sTørksen
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