
Fullt hus og store forventninger møtte Vamp i NTE Arena, og haugesundbandet innfridde.

NAMSOS: – Jeg synes dette var helt herlig å høre, sier Roger Grande særdeles smilende når han forlater lokalene.

Kulturhussjefen er ikke sur for at Vamp selv leide seg inn i Rock City-lokalene og dermed får glede av inntektene.

Grande gleder seg over at NTE Arena ble fylt opp med fem hundre mennesker som det var lovlig å slippe inn, med halvparten ståplasser.

Vamp kom fra Mosjøen med der det var to fulle hus, og flere steder er det solgt over tusen billetter.

Også i Namsos ble pågangen etter hvert så stor at billeter ble etterspurt og tilbudt på svartebørs på sosiale medier.

Dermed var det mange som ikke fikk plass lørdag kveld.

Det samme gjaldt konserten i kulturhuset på Kolvereid søndag. Der ble fire hundre billetter fort utsolgt.

Om noen var misfornøyde med konserten i Namsos, så kom det i alle fall ikke til uttrykk.

Publikum lot til å trives fra første stund i en konsert med stor variasjon i det svære Vamp-repertoaret.

Gjennom tjue år har bandet opparbeidet en bredde få andre kan vise til.

Og blant disse er det en rekke låter som er blitt allemannseie.

Konserten besto av noen de mest kjente og folkekjære melodiene fra tidligere cd-er – i tillegg til flere fra fjorårets utgivelse «Liten fuggel»

Spillelista ble avsluttet med «Hallo - adjø», «Ingeborg», «Tir Na Noir», «Månemannen» og «Liten fuggel» som opplagt ekstranummer.

Det faste mannskapet består av Øyvind Staveland (vokal, fiolin, trekkspill, fløyter) Torbjørn Økland (gitarer) Carl Ø. Apeland (bass) Odin
Staveland (slagverk, tangenter, vaskebrett, vokal) og Paul Hansen (vokal, gitar, banjo). Med på turneen er Geir Sundstøl (gitar, tangenter) og
Torstein Lofthus (slagverk). De to spilte også på «Liten fuggel» som spelemannsnominert.

imponerte: Musikerne i «Vamp» imponerer hver enkelt og samlet med kvalitet og mangfold av instrumenter som få kan vise til. Stemmene er en fryd å høre
også uten mye instrumental støtte. Ubestridt «Vamp-sjef» Øyvind Staveland lar de andre slippe til og skinne. Det er en utvilsom styrke for bandet.
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Musikerne imponerer hver enkelt og samlet med kvalitet og mangfold av instrumenter som få kan vise til. Stemmene er en fryd å høre også
uten mye instrumental støtte.

Ubestridt «Vamp-sjef» Øyvind Staveland lar de andre slippe til og skinne. Det er en utvilsom styrke som de beste kan ta sjansen på å gjøre.

energi: Odin Staveland på slagverk og diverse instrumenter er også låtskriver
og vokalist.

fullt hus: Det var fullt hus med fem hundre til stede i NTE Arena. Pågangen
etter hvert så stor at billeter ble etterspurt og tilbudt på svartebørs på sosiale
medier.
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