
LIVE BAND: Vamp er kjent som et 
godt live band og skuffet ikke i 
sommerkvelden på Furøya. 

SOM FUGLEBERG: 2.500 
tilskuere koste seg i det 
naturlige amfiet i hagen på
Furøya under
Vamp-konserten. FOTO: 
ANNE KARIN ANDERSEN   

GOD STEMNING: Helen von 
Quillfeldt feiret geburtsdag 
med gode venner og kunne 
ikke tenke seg en bedre 
ramme en konsertkveld på
Furøya. 

Nøt Vamp og varme
Kystkulturuka fikk en verdig finale da 
hele 2.500 tilskuere satt som et 
fugleberg innrammet av grønn skog
og blått hav på Furøya der Vamp
gjorde sommerkvelden varm og 
stemningsfull.

Tore Ellingsen

37 16 62 20  toel@agderposten.no

Båtene omkranset hele øya, og "Lyngholmen"
kjørte i skyttel fra Tvedestrand havn med
tilskuere. Da området bak de gamle husene på
Furøya med hager i terrasser som danner et
naturlig amfi, ble åpnet klokken 17, sto det kø
ved inngangene. Og da Gallionsfigurene fra
Risør startet med shantysangen en time
senere, var gressbakkene allerede godt 
fullsatte av publikum som plasserte seg vel til rette med stoler pledd, nistekurver og drikke.

Et helt bursdagsselskap var blant de mange fornøyde på gresset, hovedpersonen var
"bursdagsbarnet" Helen von Quillfeldt, ferierende i Skottevika og med mange gode venner 
med seg i laget.

-Passer perfekt
-Det passer helt perfekt, min bursdag faller nesten alltid 
sammen med konsertene her på Furøya, og i år er det
helt topp. Jeg har så store forventninger til Vamp og
gleder meg veldig, flottere feiring av dagen er det ikke 
mulig å få, strålte hovedpersonen som røpet såpass at
hun fylte år et sted mellom 32 og 47.

Også mange barn koste seg i det grønne, Silje Stene (5
1/2) fra Staubø syntes det var veldig fint å være på
konsert. Og både Silje og alle de andre fikk med seg de
spreke Gallionsfigurene i to omganger, men også to
litteraturprisvinnere fra scenen. Annemor Sundbø som
vant Sørlandets litteraturpris for sin bok om strikkekunst
nylig, høstet latter og applaus for sin muntre
gjennomgang av bademoter, og islendingen Sjón som
fikk Nordisk Råds Litteraturpris i fjor, fikk full
oppmerksomhet selv da han leste diktene sin på islandsk. Men han slo over dansk og
avsluttet med flere stev til stor applaus.

Stemningen steg
Og da solen trakk seg bak lauvtrærne og kun lot sjøen
utenfor lyses opp, så kom kveldens hovedpersoner
løpende ut fra hovedhuset og bykset opp på scenen.
Vamp var klare for en kveld på øya. Etter hver steg
stemningen i de fullsatte bakkene, og da de 
karakteristiske branntrommene og Øyvind Stavelands
fele fikk fart på seg var applausen kraftig for dette
bandet med trofaste tilhengerne og de mange 
Spelemannsprisene.

Selvsagt måtte det bli flere ekstranumre, men etter
havannen time var det ugjenkallelig slutt. Over 2.000
fornøyde tilskuere fordelte seg i småbåter og
"Lyngholmen" for ferden hjemover i den fine 
sommerkvelden.
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¤ Tips noen om denne saken..


