
VAMP tok siste stikk  
2500 mennesker stuet seg sammen på friluftskonsert. Alt fra vare toner til skikkelig trøkk ga 
stående applaus og tydelig ønske om mer.  

VAMP er på turne Norge på langs med sine 120 oppdrag. De 
ga alt på kveldens konsert og tok publikum med storm. 
Kanskje solbading på VIP-området ved hovedhuset gjorde 
dem ekstra godt? Gutta var i storform og ga Furøyfolket en 
kjempekveld.  

Høy trivselsfaktor  
Et blandet publikum, familier med små barn, trofaste 
konsertgjengangere og ihuga fans stuet seg sammen i 
konsertamfiet. De fulgte oppfordringen til Linn Zwilgmeyer 
om å sitte tett og gi plass til flere. Kystkulturukas 
«harabikkje» fikk for øvrig varm applaus for «stå på»- humør 
og lederskap.  

Rammen rundt konserten skaper ekstra stor trivsel. Her var 
det bare blide fjes å se! Tre brus-, øl- og vinstasjoner rundt i 
området pluss kjempegrillen til Ragnvald Zwilgmeyer og et 
velstelt grøntanlegg, takket være Tvedestrands miljøgruppe, 
ga full uttelling.  

- Sommerens høydepunkt, uten tvil, sa Terje Berntsen 
entusiastisk.  

Supermusikk  
Publikum var med fra første tone. «Gallionsfigurene» verdens, utvilsomt, vakreste shantykor fra Risør 
varmet opp i to avdelinger. Litteraturen snek seg inn med fornøyelig strikkehumor av Annemor 
Sundbø og islandske dikt av Sjõn før hoved-attraksjonen VAMP entret scenen.  

Gutta i bandet leverte gamle og nye låter med energisk trøkk.  

«Nok en sang om havet» passer godt på Furøya. Stemningen nådde kokepunktet da velkjente 
«Ingeborg» og «Månemannen» dundret ut mellom furuleggene. Entusiastiske pirater, feriegjester og 
orientalsk magedans utfoldet seg foran scenen.  

Da «Tirn`a Noir» endelig smøg seg ut i sommernatta, var det nok flere enn fem årige Telma Kornelie 
som sang med. VAMP har alt av musikk fra voggeviser til rocka, hardskårne låter.  

Timene gikk altfor fort. Stående applaus ga ekstranummer. Men ikke mange nok. Publikum kunne 
godt tilbrakt hele natta og sett soloppgangen sammen med VAMPegutta.  
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Trolske toner: Torbjørn Økland, 
Øyvind Staveland, Carl Øyvind 
Apeland og Vidar Johnsen hadde 
publikum i sin hule hånd. 
Nattkonserten på Furøya ble nok 
en suksess i turneen Norge på 
langs. VAMP samlet noen av sine 
tusenvis tilhengere. Folk fikk 
valutta for pengene. Konserten 
gikk bare så altfor fort. Stående 
applaus ga ikke nok ekstranumre. 
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