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lesernes spørsmål 
Idar H. Aalmen og Tor Odd 
Silset fra Mattilsynet...Les mer 

Ukens profil – Vegar Bjerke 
Møt Vegar Bjerke fra Ham-Kams A-
stall.Les mer
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Med en velkjent blanding av rolig nytelse og raske toner, som får deg til å ville 
danse, vekket VAMP alle sansene i de 1500 som hadde møtt opp i Hamar OL-amfi. 
VAMP var glad for å være tilbake i Hamar.  
- Fansen her i Hamar er varm og flott, sier de. 
 

 
 
GLEDET OG GRUET SEG 
Øyvind Staveland som skriver det meste av musikken VAMP 
spiller både gledet og gruet seg til å spille i OL-amfien ikveld. 
Det hadde ikke noe å gjøre med publikum. Han mener fansen 
fra Hamar er både varm og flott. Staveland var rett og slett redd 
for at det og spille på en så stor scene ville bli for kaldt og 
upersonlig. For VAMP er det viktig å ha god kontakt med sitt 
publikum. Og til tross for litt bekymringer i forkant mener 
Staveland at konserten gikk veldig bra.  
VAMP har nettop kommet ut med ny plate. Den har fått navnet 
Siste stikk. Øyvind Staveland kan forsikre at dette bare var et 
passene navn på plata, og ikke noe hint om at bandet spiller på 
siste verset. 
- Vi stopper ikke før sangene slutter og komme sier han. 
 
EN KVELD MED KONTRASTER 
I velkjent VAMP stil ble kvelden full av kontraster. De fremførte rolige balader, med 
tekster til ettertanke. Men det er også kjappe låter som fikk publikum til å vrikke på 
rumpa i stolene.  
- Det skal ikke bare være allvor, sier Staveland. Vi vil være noe som betyr noe samtidig 
som vi vil underholde. På denne måten kan publikum forstå hva VAMP er, og hva vi har 
å gi. 
 
Sist oppdatert: 20. November 2005 23:53 

Hvordan kan Hamar Dagblad følge opp denne saken? Tips oss her » 

 
PÅ SCENEN: VAMP rørte de 1500 publikumerne om hadde møtt opp i OL-amfien.  
(Foto: Marie Noste Bjørnbeth) 

VAMP gledet og gruet 
seg 

Marie Noste Bjørnbeth 

 
VAMP: Siste stikk fra 
VAMP-gutta.  
(Foto: Marie Noste 
Bjørnbeth) 
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