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Maritim hall var smekkfull av 
forventningsfulle Vamp-fans 
fredag kveld.

Det populære Haugesunds-orkesteret 
feirer 20-årsjubileum gjennom å leg-
ge ut på en landsomfattende turne 

som starter med tre utsolgte hus i Rica Ma-
ritims storstue. 2.250 billetter ble revet 
vekk til konsertene som Vamp arrangerer i 
samarbeid med konsertarrangøren Yes-
man. 

Solrun Høyvik Olaussen og søsteren Kris-
tin Høyvik Klungtveit var fornøyde og for-
ventningsfulle innehavere av vært sitt ad-
gangstegn til fredagens konsert.

– Har fulgt Vamp i alle år, sier Kristin Hø-
vik Klungtveit, og fortsetter:

– Men for å være helt ærlig så var det 
mamma og pappa som skulle på denne 
konserten, men så reiste de heller på tur, og 
så fikk vi billettene.

– Vi liker veldig godt Vamp, så vi ble hap-
py, smiler søsteren.

Velferdsarrangement
Johnny M. Tveit liker også Vamp, men nek-
ter for at han er å betrakte som noen blod-
fan.

– Må ikke ha med meg alle konsertene, 
men har vært på to konserter med dem før 
– på Byscnenen, sier han.

I dag er han på konsert som en del av et 
velferdsarrangement gjennom jobben No-
rengros.

– Det var et flertall som stemte for kon-
sert med Vamp, og dermed hang jeg meg 

på, sier Tveit.
– Noen låter du håper å høre på konser-

ten?
Johnny M. Tveit svarer uten beten-

kningstid:
– Månemannen.

takkes av med konsert
Tidligere politimester i Haugesund og 
Sunnhordland politidistrikt, Kåre Song-
stad, var også klar for Vamp. Men han av-
slører at han slett ikke hadde fått bygget 
opp forventninger til konserten i forkant.

– Fikk vite at jeg skulle på konsert for fem 
minutter siden, sier han smilende.

Kåre Songstad forteller at han skulle tak-
kes av som politimester i gode kollegers lag 
i løpet at fredag kveld. Og da hører gjerne 
musikk til for den musikkinteresserte ex-

Trakk fullt hus på starten på jubileumsturneen
kom til sine egne: Vamp inviterte til fest for å feire 20 år som band i Maritim hall fredag kveld.

på konsert med 
jobben: Johnny M. Tveit



politimesteren.
– Jeg har jo alltid likt rock.
– Ditt forhold til Vamp?
– Har ikke helt trekk på bandet. Tilflytte-

rens forhold til Vamp. Men det er noe helt 
eget å se Vamp i Haugesund.

– Stas
Og at det er noe helt eget å spille i Hauge-
sund, kan Vamp-sjef Øyvind Staveland for-
telle.

– Mye av sjelen vår er knyttet til Hauge-
sund. Og gjennom disse 20 årene har vi 
vært voldsomt knyttet til byen vår. Når vi 
skulle legge ut på jubileumsturné så var det 
ikke noen diskusjon om vi skulle starte her.

– Tre utsolgte hus. Da kan vi driste oss til 
å stille et spørsmål fra sportens verden: 
Hvordan føles det?
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Kan bli mye Vamp.
Øyvind Staveland
vamp-sjef.

! – Føles utrolig godt. Stas. Fryktet jo at 
folk skulle få oss helt opp i halsen; kan bli 
mye Vamp. Men etter 20 år – at så mange 
folk vil se oss: Fantastisk.

– Har Vamp et lojalt publikum i Hauge-
sund?

– Godt spørsmål. Tror en del folk ble skuf-
fet da Jan Ingvar Toft sluttet. Og kanskje de 
forsvant. Det samme med da Vidar Johnsen 
sluttet. Har nok  mistet noen på veien, men 
også fått nye. Likevel er det nok mange som 
både har første og siste plata vår, avslutter 
Staveland.

Tidligere Vamp-vokalist Toft skal for øv-
rig være med på hele jubileumsturneen.

SøStre på konSert: Solrun Høyvik 
Olaussen (t.v.) og Kristin Høyvik Klungtveit.


