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FULL HUS: Samtlige 1030 (!) billetter til åpningskonserten med Vamp i går var 
utsolgt, og publikum fikk valuta for pengene, mener vår anmelder.   

Borggården fylt til trengsel 
 
 
STIKLESTAD: Åpningskonserten under årets Olsokdager på 
Stiklestad ble holdt av evig aktuelle Vamp, og Borggården var 
fylt til randen da Haugesund-bandet entret scenen. 
 

 
 

AV: FREDRIK MANDAL

 
Over 15 år etter at bandet ble startet er de mer 
populære enn noen gang. I 1993 kom «Tir’na noir» ut 
for første gang, og i 2006 har sangen vært på VG-lista 
Topp 20 i 20 uker. 
De som overvar Olsokdagenes åpningskonsert på Stiklestad har neppe problemer med å 
forstå hvorfor Vamp fortsatt er så populære som de faktisk er. 
 
Været var upåklagelig, men det var ikke bare sola som varmet publikum denne julikvelden. 
Både Øyvind Stavelands fiolin- og fløytespill og Vidar Johnsens stemme spredte varme og 
gode følelser blant publikum, og stemningen var topp fra start til slutt på konserten. 
I løpet av konserten spilte de låter fra hele sin karriere i Vamp, og publikumskontakten var 
som forventet bra hele veien. Det er ikke mange band som klarer å være helt og holdent 
folkelige uten å få et harrystempel, men Haugesund-bandet gjør det med en ufattelig 
eleganse og naturlighet. 
Hvordan de klarer det vites ikke, men kanskje har de den sikkerheten som kreves for å 
klare å være seg selv også når de står på scenen? 
 
At det før konserten var solgt 1030 billetter er vel neppe helt tilfeldig, men en artig gimmick 
fra arrangørenes side. Billettene hadde vært utsolgt lenge før Vamp gikk på scenen, og 
antall tilskuere ble nok bare begrenset av løyven arrangørene hadde fått. Hadde de fått lov, 
hadde det nok vært mange flere tilskuere enn det var i går kveld. 
Og de 1030 tilskuerne gjorde sitt for å gjøre denne åpningskonserten til en opplevelse, for 
det var flott stemning under hele konserten, noe som helt sikkert gjorde det litt lettere for 
gutta i Vamp å levere så bra som de gjorde. 
 
Som seg hør og bør var klassikeren «Tir’n’a noir» en av sangene som virkelig fikk 
stemningen til å ta av i Borggården. «Tir’n’a noir» er en av få låter Vamp har hatt skikkelig 
kommersiell suksess med. Men så er det kanskje ikke den kommersielle suksessen som er 
viktigst for den folkelige gruppa – kanskje er det heller folkeligheten selv? 
Ikke vet vi, men vi vet i hvert fall at det ikke blir enkelt å leve opp til denne kvelden for dem 
som skal holde åpningskonserten på Olsokdagene på Stiklestad neste år. 
   




