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ALLSANG: Mange sang med på Eidsvågs «Alt
du vil ha».

HJEMMELAGET: Noen stilte med hyllest-
banner til artistene.

FELEMANNEN: Vamps frontfigur Øyvind Staveland (til venstre) i kjent positur på scenen.

«TIR N’A NOIR»: I ekstranummeret «Tir n’a Noir» var alle musikerne på scenen, med Eidsvåg og Maria Toresen som hovedvokalister.



gere samlet på jordet ved Skåtøy kafé og galleri.

Rekordstort
publikum
Bjørn Eidsvåg og
Vamp trakk et entu-
siastisk og rekord-
stort publikum på
1.700 til konserten
på Skåtøy lørdag
kveld.

� VIDAR PAUS KNUDSEN • 35 98 67 71
Antallet kunne vært enda stør-
re hvis arrangøren Skåtøy kafé
og galleri hadde tort å ta sjan-
sen. Men grensen var satt ved
nettopp 1.700, og atskillige
etternølere fikk ikke tak i bil-
letter. Noen flere hadde det
nok vært plass til på konsert-
jordet, men både det, fjelknau-
sene opp mot og veien foran ka-
feen var ganske så tett besatt.

Bjørn Eidsvåg var tilbake på
Skåtøy for sjuende eller åt-
tende gang ifølge ham selv og
entret scenen først. Med fullt
band, men han hadde en liten
soloavdeling med kassegitar
midt i konserten sin.

Bamsen fra Sauda hadde pu-
blikum med seg fra første
stund, med humoristisk og
selvironisk småprat, 16 låter og
litt allsang i løpet av fem kvar-
ter. Mange av sangene selv-
sagt blant hans mest kjente og
populære, som «Skyfri him-
mel», «Eg ser» – som skapte en
andektig stemning – og «Myste-
riet deg». Den siste som duett
med den unge oppvarmingsar-
tisten Maria Torsen.

Hallelujatilstander
Eidsvåg og Vamp er på turné
sammen. Sistnevnte har også
gjort stor suksess på Skåtøy
tidligere, og ble like godt mot-
tatt som Eidsvåg. Haugesunds-
gruppa fikk publikum til å
både synge og danse til flere av
sine mest populære sanger, og
så i likhet med Eidsvåg ut til å
stortrives med konsertstedet
og responsen.

Da Vamp rundet av med en
rockete og forrykende versjon
av «Månemannen» var alle de
1.700 for lengst på beina, og det

ble nærmest hallelujatilstan-
der da Eidsvågs fire fremra-
gende musikere sluttet seg til
Vamp for felles framføring av
«Liten fuggel».

Alt du vil ha var ikke nok
Så entret «bamsefar Bjørn»
også scenen som vokalist i «Alt
du vil ha» som avslutnings-
nummer. Publikum ville like-
vel ha enda mer. Etter de obli-
gatoriske to-tre minuttene med
tom scene ble det ikke uventet
Vamps signaturmelodi «Tir n’a
Noir» som ekstranummer, med
Eidsvåg og Thoresen som ho-
vedvokalister.

– Vi ses neste år, lovet Eids-
våg.

Han holder nok ord, – som
vanlig hadde han flere ganger
lovprist konsertstedet og det
«vakre» publikummet ...

Kafeens matservering var for
øvrig stengt for anledningen.
Isteden sto Skåtøy vel for god
servering av vått og tørt på
konsertarenaen.
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STÅENDE JUBEL: Mot slutten av konserten var det stående
jubel, synging, klapping og dansing hos alle.

Se bilde-
serie på


