
2.000 hørte Vamp i Bøkeskogen
«Nye» Vamp skapte en �ott magisk stemning i Bøkeskogen torsdag kveld. 
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Haugesundsbandet holder fortsatt stilen 
med ny vokalist i front.

Ny vokalist, �ere instrumenter og gamle og 
nye sanger. Vamp holder fortsatt stilen og 
skapte suksesskonsert for Vestfold-
festspillene i Bøkeskogen.

«Hei på deg» med tekst av Inger Hagerup 
åpnet konserten for rundt 2.000 Vamp-fans i 
Bøkeskogen. Nydelig sommervær, nedadgående sol og Haugesundsgruppa i 
storform på den spesialkonstruerte scenen. Nesten to timer senere satte kjente låter 
som «Tir'na noir», «Månemannen» og «Kim du nå var» punktum for en konsertop-
plevelse som fulgte godt opp tradisjonen som startet med Sissel Kyrkjebøs 
festspillkonsert for nærmere 3.000 midt på 90-tallet.

Paul Hansen har overtatt som sanger i den populære vestlandsgruppa, men likevel 
har både stilen og uttrykket blitt videreført. Stort spenn fra folkemusikkinspirert 
rockeuttrykk til viser og ballader. Med sin særegne klang, nå gjort enda mer fargerik 
med �ere instrumenter og nye musikere, skapes intenst formidlende framføringer 
og fengende opplevelser i gode melodier og like gode tekster. Vamp henter sine 
tekster fra kjente lyrikere, og hever tekstene gjennom genuine melodier, uttrykks-
former og klanghelhet.

I Bøkeskogen sto det både nye og gamle låter på programmet, og konserten sto 
settingen usedvanlig godt. Grønn skog, solen på vei ned og musikalske uttrykk som 
fenget. Faktisk kunne vi tenkt oss mer lyd denne gangen. Festplassen og området 
rundt i Bøkeskogen er stort, og mange vi snakket med syntes de hørte bandet for 
dårlig fra sin plass.

Bente Skaara, dirigent for Tjodalyng skolekorps, er Vamp-fan på sin hals, og har hørt 
gruppa på konsert 45 ganger.

– Kjempebra, selv om jeg savner Vidar Johnsen. Det blir litt annet uttrykk nå, selv 
om det fortsatt er bra. Ikke minst gjør det at de er �ere og har �ere instrumenter. 
Flott at festspillene hentet bandet til Bøkeskogen. Dette var en kjempebra konsert, 
sa Skaara til Østlands-Posten.

Minst like fornøyd var festspilldirektør Svein Eriksen.

– Har vært veldig spent, og når vi nå trolig rundet 2.000 besøkende så er det bare 
kjempe�ott. Vi har fått en strålende start på festspillene i år. Bo Kaspers Orkester 
trakk 2.200 til sine konserter, og så dette. Nå burde økonomien være sikret alt mens 
vi er i starten av spillene, sa direktøren til ØP. 
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