
Fullt hus!
Med et mistenkelig antall ess i ermet og jokere under bordet, kan man 
trygt si Vamp tok siste stikk i går kveld. 

Selv om Vamp siden debuten har vært veldig tro mot sitt folkrocksound, 
som består av klassisk rock ispedd doser av så vel irsk som norsk tradisjon-
smusikk, har bandet hele tiden vært på vandring og har hele tiden kommet 
opp med noe nytt og spennende.

På de to siste albumene, "Månemannen" og "Siste stikk", har de lagt sin 
elsk på det trolske og nesten dystre uttrykket. Det kom til syne under 
gårsdagens konsert, hvor de startet med den sterke trioen "Har du sagt A, så 
har du sagt A" og "Nok ein sang om havet" fra det seneste albumet, og den 
ruvende og stemningsfulle "Under jordå" fra "Månemannen" som uten tvil 
er noe av det beste Vamp har gjort siden "Horisonter" -albumet fra 1994.

Og det var mye nytt å høre fra Vamp i går kveld. Oppildnet av suksessen 
med "Siste stikk" lot de materialet derfra være de bærende elementene 
under konserten.

Vamp ertet publikum i går kveld. Det er et velkjent konserttriks, som både 
Bruce Springsteen og ikke minst Ulf Lundell benytter seg flittig av, nemlig 
å legge opp konsertsettet slik at det føles som man er passasjer på en løpsk 
berg-og-dal-bane. Etter en solid runde med kvikke og fyrige låter, ispedd 
heseblesende solopartier, bråsnudde Vamp og tok konserten ned mange 
hakk.

Mange artister har sagt at en konsert skal være som selve livet, med både 
opp- og nedturer og med uforutsette hendelser.

Og det var variasjonen og spenningen som gjorde gårsdagens konsert til noe helt spesielt. Mye på grunn av at 
Vamp har en imponerende sterk låtkatalog, men mest fordi Vidar Johnsen har en så utrolig sterk stemme. 
Spesielt på rolige sanger som "Tilståelsen", "Våken drøm" og ikke forglemme "Tir n'a noir", viste han klasse 
og en stemmebeherskelse få er forunt.

Vamp leverte en plettfri konsert i går kveld, og nok en gang må konsertarenaen Gjøvik kino honoreres. En 
fantastisk akustikk gjorde at alle instrumentene kom godt fram. Til og med Vidar Johnsens piskende rytmegi-
tar var klar og tydelig i lydbildet, noe som beviste at det ikke bare var bandet som hadde en god dag på jobb.
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VAMPYRER: Vamp, med vokalist Vidar Johnsen 
i spissen, spilte på hele sitt register da de gjestet 
Gjøvik kino i går kveld. Fra venstre ser vi den 
tidligere feieren Øyvind Staveland, mens 
gitaristen til høyre heter Torbjørn

FOLK-SJEF: Øyvind Staveland er Vamps 
ubestridte sjef og nestor. Sammen med resten av 
bandet trollbandt han et fullsatt Gjøvik kino i 
går kveld.


