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Vamp skapte stor stemning  
386 entusiastiske glåmdøler fikk høre frisk folkrock fra vest i Rådhus-Teatret i går 
kveld. 

 

Vamp åpnet med stemningsfull lyssetting og 
trolske toner. Deretter ble det fullt trøkk i 
Rådhus-Teatret på mandagskvelden.  

Tilhørerne jublet og klappet allerede etter 
første sang. Ingen tvil om at Vamp har sitt 
publikum også i Kongsvinger.  

Under konserten i går ble det både gjenhør 
med gamle melodier og noe nytt. En av de nye 
sangene var «Nokein sang om havet».  

Vamp stilte med besetningen Torbjørn Økland, 
Øyvind Staveland, Calle Apeland og Vidar Johnsen. Førstnevnte er også medlem i 
Georg Reiss' band Streif. 

Medlemmene trakterer både fiolin, bratsj, trekkspill, fløyter, mandolin, bouzouki, 
trompetbass, gitar og keyboards. Dermed blir det både friskt og variert.  

Bandet fra Haugesund har holdt på i over 10 år og har gitt ut ni album. I oktober kom 
«Siste stikk», som fikk strålende kritikker og føk rett inn på førsteplass på VG-lista.  

Publisert : 22.11.2005 - 00:01  

 

 

POPULÆRE: Mange kom for å høre 
Vamp i Rådhus-Teatret i Kongsvinger i 
går kveld.  

Foto: Lars Fogelstrand 

Av: Lars Fogelstrand  
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Les papirutgaven,  
24. november 2005: 

Bedriftsøket.no 
Din startside på  
internett! 

 
Reisetorget.no 
Billig til Gran Canaria 
fra 1398,- 

Lion Alpin 
Alpene i vinterferien fra  
5445 - KLIKK HER !!!! 

Rio fra kr. 7.330,- 
Se våre Brasil tilbud! 
Espnes Reiser 

SOLFAKTOR  
Billigst til syden! 
Komplett chartersøk! 

AltOmReiser.no  
Komplett restplass søk 
Charter, hotell & fly 
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