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Først badet sola hele
Bøstølen i deilig
sommervarme, så
vasket regnet stølen
rein. Før Vamp gikk på
scena ogspiltebåde
skyer ogskrømt over
alle hauger.

ODDROAR LANGE
odd.ro ar.lange @r-b .no

RAUMA: For Vamp, somer påsom-
mertur né, spilte på en arena som
kledde musikken perfekt. 1.500
personer hadde tatt turen til den
�otte seterstølen i Inn�orden på
�ell festivalensavslutn ingshelg.Og
de�k k høre etband i toppslag. Fra
første tone,«13 humler », til ekstra-
numrene «Månemannen» og«Li -
tenFugl».
Vamp stiller stort sett oppmed

gammeltogkjentmateriale.Rettog
slett fordi dehar skrevet lit e nytt .
Men suksesser som«Ti áN Noir » fra
1993 og«13 huml er» fra 1996blir
aldri feil for et Vamp-entusiastisk
publik um somomkranset ogfylte
stølen.
–Et fantastisk publikum, mente

Øyvind Staveland, som spilte både
fele,�øyteogtrekkspill –i til leggtil
vokalinnslage ne.
Fornøyd var ogsåpublikum . Og

polfarer ogeventyrer Cecil ie Skog
var en av demangebegeistredepå
turen heim fra konserten:
–Fantastisk vakkert!

Svevende overr askelse. Kon-
sertenmedVampstarter ogsluttet
med heftige toner, men hadde et
trolsk og spennendemellomspill
som kledde omgivelsenemellom
høge�elltopper perfekt. «Nå gåreg
øve engene» fik k tårene til å tril le
nedover kinnene til to av demved

siden av meg. Og musikken var
bådetil oppmuntring ogettertan-
ke.
Kveldens luftigeoverraskelse sto

paraglideren ogmusik erenLars Jo-
nes for. Han tok turen opppåenav
�elltoppene før konserten og kas-
tet segut i paraglider mensmusik -
ken strømmet ut fra scena. Jones
svevdeen stund høgtover konser-
ten før han avsluttet med landing
100meterunna publikum.

Ny slager er født. I halvanna
time underhold Vamp med godt
gammelt materiale fra to tiår i
norsk musi kk. Men størst begeist-
ring skapte garantert Odin Stave-
land (sønnen til Øyvind ).
Trommeslagerenforlotstikkene

ogkom fram til scenekanten hvor
han framførte sin flotte sang: «L i-
tenfugl».

At sangenblegjentatt som etav
detoekstranumrenevar formange
nesten verd hele konsertbilletten
alene. Staveland junior og Vamp
sørget for en sommerl ig ogmusi-
kalsk gledesstundpåjord.

Fam iliesuks ess. Lørdagens
�ellfes tival arrangement på Bøst-
ølenenny stor suksess for arrangø-
rene som får mangetilskuer e til å
gå kilom etervis for å komme seg
inn til stølen.
Her ventet konkurranser fra TV

2-serien «Farmen», fri luftskafé og
sceneunderholdning .
Denmult inasjonalegruppaWo -

calling som haddekonsert på Tur -
bruket fredagkveld haddeenmini -
forestilli ngpåBøstølenlørdagetter-
middag.Her var ogsåPaul Magne
Venås, Mi ri jam Venås og Frode
Aarsbogpopulæreunderholdere.
Seterdagenogavslu tningskon-

serten på Bøstølen ble den sukses-
sen arrangørene av Fjellfestiv alen
2011fortjente.

Stemn ing på stølen : Bedre sceneforhold ska l det godt gjøres å få til.

Ut på tur: Hest og kjerre slår aldri feil.

Fornøyd: Publikum likt e det de �kk høre.

Allsang og fest på
Vamp fanget sommers temnin gen og publikum under

Liten fugl: Vamps nye slager
heter « Liten fugl», skrevet og
framført av Odin Staveland (tv).
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Familiedag : Hyttefolket og til reisende �kk en �n dag på
Bøstølen.

Vamp til glede : Haugesundgruppa Vamp er på
sommerturné . Av de seks gjenstående konsertene
er tre utsolgte.

Kristin Aasen,
Kristiansund:
– Dette er
kjempekjekt. Vi er
på besøk på
Bøstølen og ante
ingenti ng om at
Vamp skulle
spille. Nå er vi
kjempeglade for å
være her. Dette blir en
opplevelse.

Rikk e Lohne
Fallgr en, Ålesund:
– Det er bare ei
uke siden jeg �kk
vite at Vamp
skulle ha konsert
her. Men dette
syntes jeg var
veldig bra. Kjekt
at det skjer noe
her.

Mathilde Wenge,
Veblungsnes:
– Det er �ott at
det går an å
bruke natu ren på
denne måten. Vi
har gledet oss en
god stund.

Geir Inge bretsen,
Molde:
– Veldig bra.
Naturen og
omgivelsene er
flotte. Dette
kunne ikke blitt
bedre. Jeg har
visst om
konserten lenge,
og det er en god stund siden jeg
bestemt e meg for å få med meg
dette.

Kjell Skaug ,
Jessheim:
– En tur til
Bøstølen hører
med i våre årlige
sommerplaner. At
vi skulle få med
oss en
Vampkonsert, er ikke noe annet
enn fantastisk . Dette blir et
sommerhøydep unkt.

Hva synes du om
utendørskonserter
i fjellet ?

I FJELLET
5stølen

Fjellfestiv alen


