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Fullt hus: To ganger fyltes storsalen i Vesterålen kulturhus på Stokmarknes søndag kveld. Vamp trollbandt 1.000 vesterålinger. Alle foto:Marianne Lovise Strand.

Det er lenge siden
Vamp spilte på Stok-
marknes. Søndag lot
1.000 vesterålinger i
alle aldre seg fortrylle
da de bunnsolide
musikerne fra Hauge-
sund spilte opp til en
forrykende konsert i
Vesterålen kulturhus.

- Vi har aldri hørt dem live før,
men de spilte helt rått, sier de

storfornøyde 10-åringene Teodor
Eskilsønn Bentzen fra Sandnes og
Mangnus Hegland Kjørstad fra
Melbu.
- Det var pappa som fikk meg

interessert i Vamp, egentlig skulle
vi gå sammen på denne konserten
men så ble han syk, sier Teodor.
Jeg synes Tirna Noir var den bes-
te låten, den spiller jeg forresten
selv også. Vi har nemlig et band
sammen, jeg og Magnus - Diper-
boyz.
- Jeg fikk billetten te faren hans,

sier Magnus fornøyd. Vi skulle
egentlig sitte et stykke fra hveran-
dre på rad seks, men var så heldi-
ge å få plass i lag. På første rad!

Innlevelse og spilleglede. Det
er fint å være på Vamp konsert,
veldig fint faktisk. Fra første
minutt er publikum fanget av en
forførende fiolin, magisk fløyte-
spill, heftige gitarer og tøffe
trommer. vaskebrett.  Tangen-
tene er travle og sangstemmene
solide. Gamle, velkjente låter og
noen helt nye. Publikum klapper
ekstra mye når de får høre sine
favoritter.
Det er mye hav, skog, fine

fugler og mye kjærlighet i tek-
stene. Og er det ikke det livet
handler egentlig om når alt kom-
mer til alt?
Når Vamp står på scenen, leve-

rer hver og en av musikerne kva-
litetsmusikk fra første strofe. For
en spilleglede. Det er som om
den mildeste sommerbrisen
møter en vill og vakker vinter-
storm. De er beundringsverdig
samspilte, og har solid sceneerfa-
ring etter alle disse årene. Bare
for å nevne det, de har vunnet
fem Spellemannspriser.

Mannskap. Vamp består av
Øyvind Staveland (vokal, fiolin,
trekkspill) Torbjørn Økland
(gitarer) Carl Ø. Apeland (bass)
Odin Staveland (slagverk, tangen-
ter, vaskebrett) og Paul Hansen
(vokal, gitar, banjo). De hadde

også hyret inn de bunnsolide
musikerne Geir Sundstøl (tan-
genter) og Torstein Lofthus (slag-
verk), de to har også medvirket på
siste plate.
Lyden er god, og lysshowet fas-

cinerende og tøft. Publikum
spankulerer smilende ut etter før-
ste forestilling. I trappa møter de
forventningsfulle fans på tur inn
til søndagskveldens konsert num-
mer to. For en Vampfest det ble.
All ære til arrangøren Vesterålen

Kulturhus, som henter kvalitets-
band til Hadsel. Logistikken fun-
gerte utmerket og stolene var gode.
Hvem bryr seg vel om regnet?

MARIANNE LOVISE STRAND

Vampifiserte vesterålingene

Fornøyde: - Detta va helt rått, særlig likte vi Tirna Noir som vi også bruker å spille selv, sa
kameratene Teodor Eskilsønn Bentzen fra Sandnes og Magnus Hegland Kjørstad fra Melbu.

Trolsk: Han spiller aldeles magisk, Øyvind Staveland med tryllefela.


