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Barneglad Jagger 
Mick Jaggers eldstedatter er 45 år, og rockestjernen er 
også bestefar til fem og oldefar én gang. Nå venter 
72-åringen selv sitt åttende barn med sin nye kjæreste, 
som blir barnemor nummer fem i rekken. Rolling 
Stone-frontmannens representanter bekrefter i følge AP 
at Jagger skal bli far igjen.
Mor er 29 år gamle Melanie Hamrick, som bladet W 
omtaler som en ballerina som skal ha danset med 
American Ballet Theatre i New York. Paret begynte i følge 
Telegraph å date i 2014, etter at Jaggers partner i 13 år, 
L'Wren Scott, tok sitt eget liv.  (©NTB)
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Publikum storkoste seg i solskinnet

Godstemning med Vamp
RENDALEN: Været 
viste seg fra sin beste 
side, og Vamp skuffet 
ikke på Åkrestrøm-
men torsdag kveld. 

ANNE GRETE BERGET
anne.grete.berget@ostlendingen.no

Skydekket vek unna for en 
strålende kveldssol da Vamp 
inntok scenen i Rendalen kul-
turpark på Åkrestrømmen 
torsdag kveld. Og gutta i Vamp, 
de var i storform og leverte til 
fulle.

Konserten begynte rolig med 
låten «Hallo Adjø» skrevet av 
Kolbein Falkeid, før de fulgte 
opp med både nyere låter som 
«Elmer» og gamle kjenninger 
som «Tir n'a Noir» og «På Bred-
den».

Det var ikke noe å si på stem-
ningen verken på scenen eller 
hos publikum, og gutta i Vamp 
dro med seg de besøkende på 
allsang i solnedgangen og 
framkalte både latter og etter-
tenksomhet med låtene sine.

Gleder seg
May og Stig Holthe fra Oslo har 
hytte i Renåfjellet og passer på 
å legge ferien til grendefestiva-
len.

– Vi gleder oss til konsert, 
Vamp er fine, slår de samstemt 
fast før konserten.

Kjell Birger Moen og Jon Hel-
ge Grafsrønningen har rustet 
seg med campingstoler og klær 
for allslags vær, og gleder seg 
til konsertstart. Begge har opp-
levd Vamp flere ganger.

– Vamp er en av de fineste 
bandene som er, konkluderer 
Grafsrønningen.

Og de er ikke alene om å ver-
ken glede seg eller nyte 
konserten:det vanker stående 
applaus etter «Månemannen» 
toner ut mot slutten, og jubel 
da gutta drar to ekstralåter der 
den siste er «Liten Fuggel» som 
mange har ventet på.

– Helt topp, høres fra flere 
hold blant publikum etter endt 
konsert.

Godt samarbeid
Konserten ble arrangert av 
Rendalen kommune, kultur-
kontoret, og Åkrestrømmen 
grendefestival. Virksomhetsle-
der for kultur og service Per 
Ivar Strømsmoen berettet at 
de, i forbindelse med grende-
festivalens 20-årsjubileum, ble 
enige om å samarbeide om et 
arrangement, og det endte 
med sommerkonsert. Han ro-
ser dette samarbeidet, og fram-
hever betydningen av dette.

Strømsmoen og leder i styret 
for Åkrestrømmen grendefes-
tival Jan Nordengen overrek-
ker bandet en kurv med lokale 

godbiter og takker for en fin 
konsert før bandet forlater sce-
nen for denne gang.

Arrangørene hadde ikke helt 
oversikt over antall besøkende 
etter endt konsert torsdag 
kveld, men kunne anslå at an-
tall publikummere passerte 
500, som er rekord på kultur-
parken. Strømsmoen kan opp-
lyse at tilbakemeldingene på 
konserten har vært bare positi-
ve fra på tilhørerne og bandet.

Vamp besøkte Rendalen 
også i 2009. Den gangen var 
det 1 300 som fikk med seg 
konserten som fant sted i 
Renåfjellet.

KONSERT: Vamp i fin form på scenen i Rendalen. ALLE FOTO: ANNE GRETE BERGET

GLEDER SEG: May og Stig Holthe har lagt ferien til 
grendefestivaldagene og gleder seg til konsert.

FOLKSOMT: Det var mange som valgte å nyte sommerkvelden 
sammen med Vamp.


