
Stor stemning i vika
Over 1400 kranset friluftsscenen da Vamp holdt 
tidenes første konsert i Boligvika torsdag kveld. 

Torunn Henriksen 

Forventningene til historiens første konsert på en av 
Moelvs �neste badestrender ble til de grader innfridd 
da en rein folkevandring begynte mot Mjøsas bredd 
torsdag ettermiddag. 

Tø�e 
Derfor var det en fornøyd konferansier og initiativtaker 
Harald Odde i Oppfølgingsenheten Frisk som ønsket 
velkommen til Boligvika. Hans ansatte og deltakere på 
oppfølgingsenheten har stått for både forberedelsene 
til arrangementet pluss at de stod for oppvarmingen 
på scena med egen konsert før Vamp. 

Noen hver kunne blitt nervøse for å varme opp for 
landets mest kjente liveband. Når en attpåtil er debu-
tant på ei scene er det ikke rart noen hadde slitt litt 
med nattesøvnen i forkant. Men med en hjertelig 
velkomst kom korene “Tøft” og “Hytt og Pine” seg 
smertefritt gjennom en rekke ABBA-låter i tillegg til 
musikk fra Michael Jackson og Bjørn Eidsvåg. 

– Dette er det tø�este jeg har vært med på noen gang, 
jeg er virkelig imponert! Noen har vært med siden i 
høst, mens andre bare har sunget et par ganger med 
koret. Dette står det respekt av, forteller arrangør Linda 
Sønsteby etter at den varme applausen har lagt seg. 

Trivdes 
Etter en halvtime var det altså klart for det folkekjære 
Haugesundsbandet som åpenbart likte omgivelsene 
og anledningen. 

– Det er meningsfullt å spille konserter, men noen 
ganger er det mer meningsfullt enn andre ganger. Med 
dette været og disse fantastiske kulissene gleder vi oss 
til å synge sangene vi er glade i, innledet vokalisten før 
konserten var i gang. Og fortsatt strømmet det på med 
folk til Boligvika. 

Fortsetter 
– Dette er et tiltak vi vil fortsette med og et eventuelt 
overskudd skal settes på fond for å brukes i nye. Det 
�nnes ikke arenaer for slike folk og vi har mange som 
vil være med. Og de som har vært med en stund nekter 
å slutte! smiler Sønsteby som sammen med korene 
også �kk være med å kore til bandets mest kjente låter, 
blant annet Månemannen til slutt. 

Og i sjølve hovedkonserten leverte Vamp som de pleier å gjøre. De har muligens holdt på litt 
for lenge til å overraske mye, men tilhengerne av Vamp �kk seg en ny �n opplevelse med 
bandet i mjøsnære omgivelser. Men alle er nok ikke enige i at bandet varmet så godt at den 
iskalde vinden torsdag ikke merktes.
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Besøk i Boligvika Besøk i Boligvika: I kjent positur entret Vamp scenen under konserten i Boligvika torsdag kveld. (Foto: 
Torunn Henriksen) 

Vampfrelste Vampfrelste: Irene og Kato 
Berger hadde tatt turen fra Lillehammer 
for å se Vamp igjen. 

Oppvarmingskor Oppvarmingskor: Marit 
Maurud dirigerte debutantene som �kk 
æren av å åpne konserten. 

For alle For alle: Mens de voksne lyttet, 
lekte ungene på stranda. 

Hver en knaus Hver en knaus: Over 1400 
nøt det �ne været og festivalstemningen 
ved vannkanten. 


