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GÅRDSKONSERT. Øyvind Staveland 
(nærmest kamera), Vidar Johnsen og de 
andre i Vamp sørget for skikkelig gårdsfest 
i Holmsbu. FOTO: NILS J. MAUDAL 

  

Sommerens hagefest 
 
Har du litt ekstra plass i hagen, så bør du invitere hele bygda 
og Vamp. Det slo veldig godt an i Holmsbu. 

Geir Holengeir.holen@dt.no 

For hva er vel mer naturlig enn å plassere en scene i hagen mellom 
hekken og oppkjørselen og invitere et av kongerikets mest 
populære band?  
 
1300 BESØKENDE. -Dette er helt topp! Kjempeflott stemning, 
masse folk og fint vær, smiler venninnene Jeanette Oulie og Hege 
Rønjom.  
Regntøyet de hadde pakket med seg ga dem bare noe ekstra å 
bære på, for sommersolen bestemte seg for å bidra med skikkelig 
utekonsertstemning på Holm gård i Holmsbu i går kveld. De to 
Svelvik-kvinnene har vært på flere konserter med det sprudlende 
Haugesund-orkestret, og sammen med 1300 andre kunne de synge 
med til sanger hentet fra flere av de siste albumene til Vamp.  
 
STOR STEMNING. Om det ble en litt rolig start, så svaiet det etter 
hvert friskt i knær, armer og ølglass da de karakteristiske 
branntrommene og Øyvind Stavelands fele fikk fart på seg. I løpet 
av 16 år har Vamp bemerket seg som et av de beste livebandene i 
Norge, og at folkefavoritten Tir n'a Noir nå igjen etter 13 år har 
slått seg ned på hitlistene sier sitt.  
 
LÅVETEATER. -Dette er helt fantastisk, for en magisk stemning. Det 
var helt elektrisk da solen skinte på publikum som klappet og sang 
mot slutten, stråler gårdseier Kristin Blichfeldt i kapp med 
kveldssolen.  
At godt over 1000 fremmede folk i alle aldre hadde slått seg ned på 
plenen hennes så ikke ut til å plage henne nevneverdig.  
-Nå bare gleder jeg meg til å vise Markens Grøde på låven i august, 
avslutter Blichfeldt før hun kaster seg inn igjen i allsangen som 
runger i hagen. 
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FORNØYD. Jeanette 
Oulie og Hege Rønjom 
har hørt Vamp flere 
ganger tidligere, men 
lot seg sjarmere ekstra 
på Holm gård. 

   


