
Vamp stilte i går på Løkkeveien i den første åpne konserten i Folken siden Haugesund-bandet 
spilte inn livealbumet «Folken» i 1996. FOTO: Erik Holsvik

Historisk gjensyn
Vamp hilste Folken med «På Bredden» fra sistealbumet «St Mandag» i første møte med Folken 
i åpen konsert siden den legendariske 1996-innspillingen. 
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Naturlig nok var sistealbumet, med kjente sanger som «På bredden», «Velkommen inn» og «Tvang-
stankar», sentrale i innledningen av konserten.

Gjenhøret av «Ingeborg» ga starten på tram-
peklapp, allsang og godstemning i går kveld.

– Møtet med Folken igjen er hyggelig, men jeg 
synes salen er så mye mindre nå enn i 1996. 
Folken var SVÆR den gangen, sier Vamp-sjef 
Øyvind Staveland til Rogalands Avis.

Nytt livealbum

Live-albumet «Folken» ble unnfanget og født i 
Løkkeveien i 1996. Også i går kveld fikk 
Stavanger gjenhør med legendariske låter som 
«Tir N’a Noir», «Hallo – adjø», «Hønsahus» og 
«Sitte å tenke». Folken-konsertene og andre 
opptak skal ende opp i nytt livealbum.

– Vi kommer til å teipe alt på denne turneen, sier 
Staveland.

I går kveld dro far og sønn Odin Staveland Kolbein Falkeid-låten «En annen sol» som duo, også 
innspilt av Vamp med Leif Ove Andsnes og Anne Grete Preus som støttekontakter.

– Hvis dere hører noe som er litt mot normalt, så får dere tenke at det sikkert skal være sånn, gliste 
Øyvind Stangeland til entusiastene i salen.

Vamp har spilt 40 konserter på turneen etter «St Mandag»-slippet i fjor, bare i sommer. I høst og 
vinter skal en svær trailer og tre biler frakte Vamp-maskineriet fra Kristiansand til Tromsø, 40 nye 
konserter på to måneder.

Sterk «Månemannen»

– Det er en utfordring i seg selv. Så stor turné, i kilometer og omfang, har ikke Vamp gjort før. Og 
dette er på ofte glatt vinterføre. Men vi kommer alltid velberget fram, sier Staveland.

I går kveld skapte Vamp – sammen med Birger Mistereggen fra Kringkastingsorkesteret, elektrisk 
stemning i avslutningen på «Månemannen», før publikum klappet bandet fram for «Kim du nå va». 
Band-allsang med chantyen «Vise om sorgen» avsluttet showet.

MED PÅ NOTENE: Paul Hansen har 
overtatt som stemmebærer for Vamp. 


