
Lørdag 7. november 2015 35

Jo da, de klarer seg u

GRUVEMEDLEY: Flott deponinummer med tekst av Heidi Bordier. Et nummer med trøkk og galskap – flott å lage et morsomt nummer ut av noe som folk flest                          

Vamp vandrer 
videre på sin musi-
kalske vei, og nær-
mer seg et kvart 
århundres alder. 
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Det er nå bare sjefen selv, Øy-
vind Staveland som har holdt 
det gående med Vamp sam-
menhengende i de 24 år bandet 
har bestått.

I år turnerer de med ny bas-
sist og ny gitarist, pluss en gam-
mel kjenning som er velkom-
men tilbake.

Ny sound – delvis
At jan i. Toft igjen har tatt plass 
bak mikrofonen som bandets 
førstevokalist, er noe de fleste 
ihuga av bandets fans vil glede 
seg over.

Toft er stemmen som vi for-
binder med Vamps første låter, 
mange av dem de mest kjente. I 
tillegg er han en fin fyr å ha som 
frontfigur på scenen, men sin 
karakteristiske, slentrende, 
noen ganger nesten klovnende 
framtreden.

Den virkelige fornyelsen i 
årets utgave av Vamp er herren 
med sologitaren. Bjørn Berge, 
velkjent bluesartist med solid 
solokarriere bak seg, har til 
manges overraskelse blitt en del 
av kvintetten.

Berges karakteristiske gitar-
teknikk har gitt bandet nye mu-
ligheter til å utvikle sin sound, 
en mulighet de delvis bruker.

Trofast publikum
Og publikum møter opp. Ibsen-
husts storsal var så godt som 
fullsatt i går kveld. Publikum 
fikk høre låter fra det nye albu-
met «Populas», der vi møter nye 
skikkelser. Alt fra barnebarnet 
Elmer, via det mystiske hitte-
barnet Kaspar i Nürnberg til for-
tvilte båtflyktninger i Middelha-

vet.
Og selvfølgelig fikk de også 

servert et rikelig utvalg av ban-
dets gamle, gode låter, inklu-
dert «Tir Na Noir» og en riktig 
flott versjon av «På Bredden».

Hvordan står så Vamp anno 
2015 seg sammenlignet med tid-
ligere utgaver?

Solide, som alltid.
Men de (les Øyvind Stave-

land) burde bestemme seg for 
om de vil låte som «gamle» 
Vamp, eller trøkke til med mer 
av Bjørn Berges råskap og blå-
farge. For denne anmelder ville 
det løfte en solid firer til en so-
leklar femmer.�
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bOlav Graasvold

Nytt og brukt, 
mykt og rått

HOLDER KOKEN: Vamp strutter av energi og spilleglede som alltid, og publikum i Ibsenhuset lot seg begeis-
tre. De som ikke fikk plass i går, har sjansen i kveld, da det er ekstrakonsert. BEGGE FOTO: OLAV GRAASVOD       

EN NYKOMMER OG EN VETERAN: Bjørn Berge (t.v.) og Jan Toft.


