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Populære Vamp avsluttet Larvikbankens 100-års feiring med konsert foran et fullsatt torg i Larvik lørdag kveld.
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Torget i Larvik framsto lørdag kveld som det reneste festivalområdet, og folk

strømmet til for å få med seg avsluttningen på Larvikbankens jubileum.

– Dette er bare fantastisk. At så mange har funnet veien hit i kveld viser at det går an å få til ting også i sentrum. En flott måte

for oss å tilbakeføre noe av overskuddet til Larviks befolkning på, sa en strålende fornøyd markedssjef i Larvikbanken, Jan

Erling Kvisvik, til Østlands-Posten.

Den populære Haugesund-gruppa Vamp var leid inn for å avslutte Larvikbankens 100-års feiring, som hadde lagt beslag på

Vamp skapte stemning på Torget | www.op.no http://www.op.no/kultur/article5136837.ece

1 av 2 01.06.2010 21:27



 

Larvik sentrum det meste av dagen lørdag. Etter en litt tam start fikk gruppa opp stemningen hos sitt store publikum, og da

«Månemannen» og «Tir na noir» avsluttet den halvannen time lange konserten var det godt trøkk i publikummet på Torget.

– Fint arrangement, og moro at man klarer å trekke så mange mennesker til torvet en lørdag kveld, sa Britt og Per Oscar

Larsen til ØP.

– Fint at scenen var plassert på denne måten også. Det gjorde at Torget framsto som en flott konsertarena, sa de to.

Den store scenen var lørdag kveld plassert foran Odberg-gården, og dermed fikk publikum god plass til å få med seg

konserten. Store skjermer med overføring fra scenen var satt opp, og Torget ble med ett gjort om til et samlingssted som mest

minnet om torgallmenningen i Bergen.

– Var ikke dette bra? Nå har vi fått enda en konsertarena i byen. Helt supert, sa en fornøyd Roger Albin, som var den som

hadde organisert konserten på Torget.

Larvikbankens arrangement trakk tusenvis av mennesker til sentrum hele lørdag, og Jan Erling Kvisvik strålte omkapp med

solglimtene fra en skytung himmel.

– Så langt har vi delt ut mer enn 3.000 tusen muffins og et ukjent antall brus. Hvor mye det blir til slutt aner jeg ikke. Uansett

har vi fått en helt fantastisk respons i dag, sa han til ØP mens Vamp var i ferd med å gå på scenen for å avslutte dagen.

Før det hadde blant annet «sjefen over alle sjefer», Asgeir Borgemoen, underholdt de minste, og visesanger Louis Jacoby

varmet opp for heltene fra Vestlandet. Så strømmet altså rundt 3.000 mennesker til for å få med seg musikk og stemning fra

det som framsto som en ny, god konsertarena i Larvik.

– Fint at banken feirer på denne måten. Da får vi alle delta, sa Britt og Per Oscar Larsen.
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