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Kultur HFkalenderen
finner du alltid oppdatert på våre nett-
sider og på hfkalenderen.no
HFkalenderen.no er gratis å bruke
både for lesere og arrangører.

I levende live, 3. august kl
13:00 Sted: Fillan Kystmuseet

Tur til Storskrymten, 5. au-
gust kl. 07. Arrangør: Frøya
Turlag

Omvisning på oppdrettsan-
legg. Hver tirsdag kl. 13. Sand-
stad Arrangør: Kystmuseet i
Sør - Trøndelag

Opplevelsestilbud med
hjorteforing og grillmat på Dal-
Pro. Hver onsdag i Hammer-
staddalen Arrangør: DalPro AS

Maren - Dømt til døden.
Hver dag fra 8.-12. august.
Sted: Dolm kirke

Ølfestival DDE & Alex Rosén
11-12.august. Arrangør: Knar-
ren

Joralf Gjerstad på Hitra - om
Livet, Døden & Håpet 11. au-
gust i Sandstad kirke og 12. au-
gust i Sletta kirke.

Krabbefest og live musikk.
12. august, Rabben Marina og
Restaurant

Anders Jektvik på Ansnes
Brygger. 12. august.

Midtnorsk strikkefestival -
for vår region. 19. august 19,
Orkanger Bårdshaug Herre-
gård Arrangør: MadeByYou

Live med Frode Jektvik. 19.
august, Rabben Marina og Res-
taurant

Live med Trond Johansen.
26. august, Rabben Marina og
Restaurant

Kom Deg Ut-Dag til Olberget
3. september Arrangør: Frøya
Turlag

Sommerlesavslutning med
Reidar Kjelsen 18. september,
Frøya bibliotek

KONSERTANMELDELSE
Knarren lå og badet seg i

kveldssol og kunne måle seg
med hvilken som helst sørlands-
by med båtliv, sjømat, småbyi-
dyll og ikke minst sommerun-
derholdning. På Knarren startet
dagen med sjømatfestival, hvor
havets frukter ble servert og
konsumert mens båtene skvul-
pet nede på kaia. Men, det er in-
gen sommerdag uten god under-
holdning og kveldens artister var
Haugesundbandet Vamp.

Til oppvarming før konserten
hadde en gruppe utvalgte fra
årets Marenspel blitt spurt om å
opptre. Dette startet kveldens
underholdning med rolige num-
mer av Kari Wist Holmen, som
sang en coverversjon av en av
Vamps sanger. Etter dette kom
de i tur og orden Unni Helen Hat-
myr, Carina Tønder Tøften, Hege
Anita Skjærvik og sist men ikke
minst Gunhild Hjertaas. Alt ble
ledet an av konferansier Fridtjof
Hjertaas.

Mellom oppvarmingen og ho-
vednummeret myldret det av
folk nede på konsertområdet og
midt opp i dette får Hitra-Frøya
øye på noe litt spesielt. Mellom
scenen og nærmeste tilskuer var
det en åpen plass på omtrent

tyve meter, midt på denne åpne
plassen hadde noen satt opp en
stol omtrent tre meter fra den
digre scenen og plantet seg godt
til rette i den. Fascinert går vi
frem og får med en gang høre at
vedkommende ikke er fra disse
trakter. Janne Andresen Vestby
smiler opp mot meg og sier med
en vestlandsdialekt:

-Ja, de kommer nok til å spille
"Liten Fuggel" og "Månemann",
hvis de ikke spiller dem, da blir
det månelyst.

Hun informerer at dette er den
to hundre og seksti-fjerde (!)
Vamp-konserten hun er på og at
hun sjeldent har blitt skuffet
over opplevelsen. Det ble vi ikke
denne gangen heller. Vamp serv-
erte en vakker konsert i solned-
gangen ute i havgapet. Det ruti-
nerte bandet serverte fra hele
sitt spekteret, fra det folkelige i
repertoaret til det monumen-
tale; og publikum var bergtatt.

Vamp klarte å forvandle Knar-
ren konsertområde til en intim
klubbscene hvor de rørte ved
hver og en av de som satt der.
Dette var en monumental intim-
opplevelse av den sjeldne sor-
ten.
OLIVER EIRHEIM

Fin lørdagskveld

Vamp forvandlet konsertom-
rådet til en intim klubbscene

En intimopplevelse av den
sjeldne sorten, skriver
anmelderen om Vamp-
konserten på Knarren
lørdag kveld.

Unni Helen Hatmyr, Carina Tønder Tøften, Hege Anita Skjærvik
og Gunhild Hjertaas.

Mellom scenen og nærmeste tilskuer var det en åpen plass på
omtrent tyve meter. Her sitter Janne Andresen Vestby på sin
264. (!) Vamp-konsert.


