Vampestemning i det fri
Når solen skinner fra skyfri himmel og Vamp spiller «Tir n'a noir», er det få
grunner til å befinne seg noe annet sted enn i Alvøen.

VAMP+ALVØEN: Fem av seks konserter denne helgen er utsolgt, men det finnes ennå billetter igjen til en av lørdagens tre konserter.
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I kveld gikk den første av totalt seks Vampkonserter av stabelen. I morgen er det
duket for to nye, mens haugesundsbandet
går på scenen hele tre ganger lørdag. Hver
kveld er det plass til 850 publikummer i
bergens vakreste «konserthage», noe som
betyr at hele 5100 mennesker har sjansen
til å få med seg Vamp i Alvøen. 4650 har
hittil sikret seg den sjansen.
Men også bandet later til å trives i Alvøen.
- Det er flott å være tilbake. Er det flott for
dere også? spurte vokalist, Vidar Johnsen
under torsdagens konsert, og fikk - ikke
uventet - jubelrop til svar.
Det mest gledelige synet i Alvøen i går
kveld, var kanskje de mange
publikummerne med solbriller. Et sjelden,
men nydelig syn i vestlige strøk av landet.
Noe Vamp selv også satte stor pris på.

SLIT'AN: Arild Korsnes prøvde ut sin splitter
nye kikkert på Vamp-konsert. Smilet hans
vitnet om et bra kjøp.
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- Sist hadde dere litt mer klær og flere
paraplyer, bemerket vokalist, Vidar
Johnsen, fra scenen. Tydelig fornøyd med
værskiftet.
For de som ikke har sikret seg billetter til
en av de seks Alvøen-konsertene, byr
sjansen seg igjen 14. november. Da står
Vamp på scenen i Grieghallen sammen
med Kringkastingsorkesteret, som i fjor
bidro på tre av låtene på Vamps siste
album, «Siste stikk», som kom ut i fjor.
Den dårlige nyheten er at publikum i
Alvøen har forkjøpsrett...

KVELDSKOS: Vakkert sted, vakkert vær og
vakker musikk. Publikum storkoste seg i går
- med god grunn.
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Sted: Alvøen Hovedbygning
Tidspunkt:
Vamp 16.06 21:30
Vamp 17.06 15:30
Vamp 17.06 18:00
Vamp 17.06 20:30

