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Som i fjor sommer vil Frogner kirke også i år 
arrangere sommerkonserter i kirken. Først ute er 
Jon Martin Høie. Det unge talentet mottok i år 
Drømmestipendet til videre satsing på orgelspill. 
Det er også orgel og piano han spiller på 
konserten torsdag 30. juni. Torsdag 14. juli 
akkompagneres sangerne Sunniva Fevang og 
Frida Lund-Larsen av Ellinor Grimnes på orgel, 
og uka etter er det kantor Anne Ma Flaten som 
setter seg til tangentene i kirken.

FROGNER KIRKE

Sommerkonsert

Vamp hadde på for-
hånd lovet å skape 
stemning på Svense-
fjøset. Det løftet holdt 
de.
CECILIE JOHANNESSEN
cecilie.johannessen@lierposten.no
901 96 106

I tillegg til å være dyktige musi-
kere og fjellstødige formidlere, 
innehar også medlemmene det 
lille ekstra som skaper kontakt 
med publikum.

Småpraten mellom sangene, 
de små historiene og invitasjo-
nen til publikum om å synge 
med - alt gikk rett hjem hos pu-

blikum, som så ut til å kose seg 
like mye som bandet på scenen.

Allsang 
- For et flott syn. Dette har vi 
gledet oss til lenge.

Slik åpnet frontmann og 
grunnlegger i Vamp, Øyvind 
Staveland, konserten fredag 
kveld.

Tross for at været ikke viste 
seg fra sin beste side, var det in-
gen som brydde seg om det. 

Vamp feirer i år 25-årsjubile-
um, og det er en fyldig musikk-
katalog de kan plukke konsert-
låter fra. Og det gjør de.

Fra «gode, gamle» Tir n’a Noir 
og 13 humler, via populære Må-

nemannen, til de nyere Passa-
sjerane og Elmer, sangen om 
Øyvind Stavelands barnebarn 
som oppdager verden.

Og selvsagt Liten fuggel. San-
gen som satte punktum for 
konserten og som fikk publi-
kum til å reise seg og synge 
med.

Dette er den første store kon-
serten Svensefjøset har vært 
vertskap for siden åpningen av 
Lierdagene i fjor, og alt tyder på 
at det ikke blir den siste.

Takknemlig
Dette var også første gang 
Vamp spilte i Lier, og det er lov 
å håpe at de kanskje finner vei-

en tilbake på neste års sommer-
turné.

Det er ikke hverdagskost at et 
arrangement i Lier selger over 
1100 billetter, men så mange 
tok turen for å se Vamp holde 
utekonsert.

Og det var publikum i alle al-
dre. Fra de som måtte dra hjem 
før låvefesten med 21-årsgrense 
satte igang etter konserten, til 
de som sørget for å holde liv på 
dansegulvet til langt på natt.

– Vi er veldig fornøyde med 
besøket og utrolig takknemlige 
for at folk kommer på arrange-
mentene og har tatt så godt i 
mot oss, sier Linda-Marie Op-
sal, som sammen med ekte-

mannen Sveinung er vertskap 
på Svensefjøset.

Hun forteller at de uteluk-
kende har fått positive tilbake-
meldinger etter konserten, og 
at interessen og positiviteten 
fra gjestene gjør at det frister 
med en gjentakelse til neste år.

– Vi synes dette er veldig hyg-
gelig, og med Lierdagene neste 
år, er det klart vi tenker på mytt 
arrangement, sier hun.

Også Vamp var veldig fornøy-
de etter konserten, kan hun for-
telle.
– De var det, både med publi-
kum og stedet, og spesielt hyg-
gelig er det at de ga utrykk for 
at de gjerne kommer igjen.

SKÅL: – Eg drikke ein skål for kver bror så e slagen, sang Øyvind Staveland og resten av Vamp under konserten på Svensefjøset fredag kveld. BILDER: CECILIE JOHANNESSEN
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