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TRØKK: Vamp leverte både nye og gamle låter som publikum engasjert sang med på. Fra venstre Øyvind Staveland, Paul Hansen og Odin Staveland.

Vakker Vamp på vangen
KONSERT
Utekonserten med Vamp
på Nerskogen ble en
knallsuksess. Nå sikter
arrangøren mot 
utlandet.
Arrangørene i Nerskogen grendalag gikk
blant publikum og smilte fra øre til øre i
godværet lørdag kveld. Arrangøren måtte
ha 700 publikummere for ikke å gå i
minus, og opplevde at det trolig kom
mellom 1600 og 1800 publikummere til
Setervangen på Grovasetra for å over-
være den første Nerskogskonserten. 
Den overveldende responsen fra publi-
kum var mer enn nok til at Arve With-
bro i arrangørkomiteen kunne love fra
scenen at det blir konsert på Grovasetra
neste høst også.
– Da vi var utsolgt for armbånd, hadde
vi passert 1500 publikummere. Men det
kom mange flere; de fikk stempel på

hånda, forteller Withbro til OPP et
stykke ut i konserten. 

ENGASJERT PUBLIKUM
Ikke uventet leverte Vamp en helstøpt
konsert som var den siste i gruppas 
sommerturné. Det ble en konsert der 
publikum så ut til å storkose seg og der
stemningen lenge var preget av trivsel og
hygge. Og da Vamp etter cirka en time
dro i gang «Månemannen», reiste publi-
kum seg og ble stående, adskillig mer 
engasjert gjennom resten av konserten. 
Publikummet fikk også en liten førpre-
miere på noen av låtene som kommer på
gruppens neste plate, som spilles inn nå i
høst. Både gamle og nye sanger ble tatt
godt i mot, og hele konserten fra start til
slutt holdt Vamp publikum varm med
vakre haugesundstrofer.

PLANER FOR NESTE ÅR
Stemningen var nesten trolsk med Vamp
på scenen. Bak sceneteppet kunne man
skimte konturene av den fantastiske 
naturen publikummerne var omringet av. 
Etter å ha konstatert at kvelden ble en
suksess langt over det forventede, våger

arrangøren
å se lyst på
planene for
neste års
konsert på
Ner-
skogen.  
– Vi har
allerede ei
gruppe i
kikkerten
til neste år,
røper With-
bro begeis-
tret og
forteller at
de får en
utfordring
med å
toppe årets
Nerskogs-
konsert.

– KJEMPEKULT
Inga Aalberg Røstvold og Vilde Sven-
ning Håland sto fremst ved scenen og
sang med til «Tir na Noir».
– Det har vært en kjempekul konsert.
Det er morsomt at de arrangerer en ute-
konsert omgitt av fantastisk oppdalsna-
tur, sier de to jentene og synger videre
med på den siste låten før Vamp går av
scenen. 
Også logistikken hadde Nerskogen
Grendalag på plass. Fra parkeringsplas-
sene, som var helt fulle, gikk det skyttel-
busser opp til konsertområdet. Noen
gikk fra parkeringsplassen med cam-
pingstoler og sitteunderlag under armen. 
– Vi prøvde så godt vi kunne å legge til
rette for at hele kvelden skulle være en
suksess, og vi mener selv at vi har fått det
veldig bra til. Vi er godt fornøyd med
hele arrangementet fra a til å, sier 
Withbro, som har hatt med seg 70-80 
frivillige.
– Det hadde ikke gått uten dem, sier
han.

SPRENGTE FORVENTNINGENE
Arrangørkomiteen hadde håpet å selge

700 billetter for at konserten skulle
gjennomføres.
– Folk setter krav til hva de vil høre når
de skal gå ut. Derfor var vi klare på at vi
måtte ha et nasjonalt band som trekk-
plaster til konserten.
Komiteen satte også krav til Vamp om
at de ikke fikk lov til å spille konserter
sør for Trondheim før Nerskogskonser-
ten. 
– Det kommer til å bli vanskelig å følge
opp denne konserten, og man skal ikke
se bort ifra at det blir ei internasjonal
gruppe neste år, røper Withbro. 
I arrangørkomiteen er også Stage Dolls-
bassist, konsertarrangør i Oppdal og
Nerskogen-beboer Terje Storli, storlida-
ling og setereier Terje Storli, Vigdis Kro-
voll samt kulturlederne i Oppdal og
Rennebu, Kari Simonsen og Astri Snil-
dal. 
OPP har fått nyss i at det snakkes om
en konsert med de irske legendene i Du-
bliners til neste års Nerskogskonsert. 
– Det blir i alle fall et internasjonalt
band, sier Withbro hemmelighetsfullt. 
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FOLKSOMT: Nærmere 2000 hadde rigget seg til foran scenen for å se Vamp
spille Nerskogskonserten.

GLADE: Inga Aalberg Røstvold og Vilde Svenning Håland synes
det var stas med utekonsert på Nerskogen.
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