
HEMNE: Vampkonserten søndag kan bare karakteriseres som fantastisk bra. Enestående musikk og glødende
musikere sørget for en unik opplevelse i Hemnehallen.

Silje Vollan Martinsen fikk prøve seg som gjesteartist på Tir N’a Noir sammen med Vamp. Noe hun taklet utmerket.
 
Allerede da første tone ble slått an satt vi med gåsehud over hele kroppen. Staveland og kompani leverte så til de grader, at vi
mer enn gjerne hadde sittet på plaststolene i Hemnehallen i to timer til.
De kjente låtene kom på løpende bånd i en god blanding av melankoli og full trøkk. Og det er vel nettopp det som kjennetegner
Vamp.  De takler begge deler.
”13 humler” og ikke minst ”Månemannen” fikk publikum til å trampe i takt, og var utvilsomt to av høydepunktene denne
søndagskvelden. Vamps nye vokalist Paul Hansen står ikke noe tilbake for forgjengeren Vidar Johnsen, og leverte med
overbevisende stemme.
 
På ”Tir N’a Noir” deltok Silje Vollan Martinsen fra Hemne som gjestevokalist. Og Silje gjorde jobben sin. Noe publikum også
viste å sette pris på, idet hun forlot scenen til trampeklapp.
 
”Månemannen” var egentlig siste nummer, men publikum var sultne på mer Vamp, og ekstranummer måtte til.  Vakre ”Kim du nå
va” satte et flott punktum for en enestående konsert som vi ikke ville ha vært foruten.
– Vi hadde en strålende kveld på Kyrksæterøra med et fantastisk varmt og hyggelig publikum, sier Øyvind Staveland etter
konserten.
 
Vamp er trofaste i genren, og trofaste ovenfor sitt publikum. Og dette har de blitt belønnet for med fire Spelemannspriser. I fjor
kom Vamps album nummer elleve i rekken, ”St.mandag”, som solgte til platina. I løpet av karrieren har Vamp solgt mer enn
600.000 plater, og turnert land og strand rundt. Bandet har status som en av Norges viktigste og mest anerkjente grupper, og har
stadig utviklet seg siden den spede begynnelse i 1990, da de innledet et samarbeid med Kolbein Falkeid, og gruppas uttrykk
begynte å ta form.
 
At de ble ”Årets Spellemann” i 2006 synes vi heller ikke er så rart. Beviset fikk vi under konserten i Hemnehallen. Vi bruker
ikke å gi terningkast for konserter, men denne gangen gjør vi et unntak. Konserten i Hemne får terningkast seks. Og vel så det.
 
Vamp består av
Øyvind Staveland (fele, bratsj, trekkspill, fløyter og sang)
Carl Øyvind Apeland (bass)
Torbjørn Økland (gitarer, trompet, mandolin, bouzouki)
Odin Staveland (tangenter, slagverk, perk, vokal og kor)
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Paul Hansen (hovedvokal)
Birger Mistereggen (slagverk)

Av May S. Bjørkaas

Søvesten - Fantastiske Vamp http://www.sovesten.no/index.cfm?event=doLink&famId=101794

2 of 2 12.11.2009 19:53


