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AV ØYSTEIN
INGEBRIGTSEN

Mandag kveld fylles Lofothallen
raskt opp. Det er kø av biler og
mennesker på vei opp til kon-
sert. Interessen for konserten
med haugesundsbandet Vamp
har vært stor og før helga var
over 800 av de 1000 tilgjengelige
billettene solgt.

Trivdes
Det rutinerte bandet har eksis-
tert siden 1991 og har en rekke
plateutgivelser og konserter bak
seg. Og ikke minst kjente låter. 

- Så flott å se at så mange
kommer for å høre på på en
mandag sier låtskriver, vokalist
og fiolinst Øyvind Staveland
etter at bandet har servert to
låter fra scenen.

Deriblant den store slageren

"Liten fuggel". Den skulle vi få
høre igjen, på helt uventet vis
mot slutten av kvelden.

Men før vi kommer så langt er
det gamle og nye låter på rekke
og rad. Det er selvsagt "Tir n'a
noir", "Hallo, adjø" og
"Ingeborg", "Månemannen" og
mange andre. Det er både store
arrangementer og mer enkle,
nedstrippede visesanger.

Hjelp fra guttekoret
Helt mot slutten er det klart for
en avslutning med en høyst
lokal vri.
- Vi har hørt at det er et guttekor
i salen som heter Wenches gull-
struper, spør Odin Staveland og
sier at skal det bli mer ekstra-
nummer må de bli med.

Og dermed må ni gutter fra
Vest-Lofoten videregående skole
opp på scenen for å synge "Liten

fuggel". 
Asgeir Leine Pedersen,

Torstein Leine Pedersen, Joakim
Sjøhaug, Kenneth Thuv Eines,
Sigve Willumsen, Sondre Gran,
Einar Philip Melkersen, Hans
Erling Klevstad og Torje
Johansen synger så sammen
med Vamp mandagens konsert
over i sluttminuttene.

Det er en lettere forbauset
gjeng som rusler ned fra scene
etterpå:

- Vi visste ingenting, sier gut-
tene om overraskelsen.

- Vi har sunget denne sangen
på YOU-messa og litt tidligere,
sier Einar Philip Melkersen om
mannskoret som fikk en høyst
uventet spillejobb denne man-
dagskvelden.

- Det var morsomt, og det
gikk bra, sier Torje Johansen på
vei ned fra scenen.

- Gøy
Og bra gikk det så absolutt.
Øyvind Staveland er strålende
fornøyd med kvelden på Leknes. 

- Det har vært så kjekt å spil-
le her. Veldig god akustikk var
det også, sier han og forteller at
stuntet med koret var en mor-
som vri.

- Arrangøren sa at det var et
guttekor på første rad og hvis vi
hadde lyst så kunne vi hente
dem opp. De visste ingenting.
Det var gøy, ler Staveland mens
han pakker ned instrumenter og
utstyr.

Konserten på Leknes er en del
av en større turné og neste stopp
er to konserter på samme dag i
Bodø.

Fornøyde
Det er stående applaus og for-
nøyde fjes å se i publikum når

Vamp takker av. Liv Anne
Høyen, Jostein Pettersen,
Merete Dybwad og Ketil Høyen
er blant de som fryder seg over
konserten.

- Forrykende konsert, mener
Liv Anne Høyen.

- Veldig intenst og variert. De
gav alt, mener Merete Dybwad.

Se konsertanmeldelse i egen
sak.

Delte scene med Vamp
Senior: Øyvind Staveland har vært med siden starten av Vamp
og er udiskutabel frontfigur på scenen. 

Hjalp til: Asgeir Leine Pedersen, Torstein Leine Peder
Johansen hjalp til på "Liten fuggel" sammen med Odin St

Trommehjelp: Torstein Lofthus var leid som
ekstra trommeslager. Her i "duell" med Øyvind
Staveland

Vokalist: Paul Hansen er en av vokalistene i
Vamp. 

God stemning: Gitarist Geir Sundstøl var også
leid som ekstra mannskap. God stemning på scenen
mellom bandet var det hele veien.

Lofothallen ble mandag kveld fylt med 900 mennesker, folkrock på norsk,
visesang og varme. For et guttekor på videregående ble det en litt uventet
avslutning på kvelden.

Konsert

■■ Vamp

■■ Lofothallen, 
mandag kveld.

■■ Publikum: 900

■■ Varighet:1,5 time
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Varme
Vamp

En konsert i en idrettshall er en utfor-
dring. Det hindrer ikke Vamp i å levere en
svært solid pakke på sitt stopp på Leknes

De åpner likegodt med den nyeste kjem-
pehiten "Liten fuggel" allerede som låt
nummer to og spiller både gammelt og
nytt materiale i den vel halvannen timen
konserten varer. 

Innimellom virker det som det er noe  litt
uforløst over stemningen, men det går
seg ganske fort til. Det er ikke tvil om at
bandet er hos en stor skare tilhengere.
For Vamp har en stor katalog med mange
kjempeslagere over flere år, og det er låter
som "Hallo, Adjø", "Ingeborg",
“Månemannen” og "Tir n'a noir"  som
naturlig nok vekker publikum for alvor. 
Men både nytt og gammelt slår an, er av
høy kvalitet og fremføres utrolig sterkt
live.

Det er en solid produksjon bak konserten
og lyden er noe av det beste jeg har hørt i
Lofothallen og på konsert i en idrettshall
noe sted.
Bandet er også så til de grader samspilt,
og innøvd med flytende overganger og en
profesjonalitet du bare finner hos band
som har holdt det gående lenge. Og fun-
net en formel som virker. At de også stiller
med en mann ekstra på gitar og en ekstra
trommeslager til det fra før fem mann
sterke bandet gjør også mye. Det er også
gitardueller på akustisk gitar, det er banjo,
tangenter, trompet, vaskebrett, munn-
spill, steel-gitar og mye mer.

Det som er den store styrken i Vamp og i
konserten mandag er variasjonen fra
visesang, folkrock, pop og til rock. For
rogalendingene kan også dra på med
mørke, mystikk og et kraftfullt tungt øs.
Blant annet på  "Månemannen" som er
en helt mektig oppvisning på slutten av
en låt som svært mange kjenner godt. Og
de kan ta det helt ned på nedstrippet og
nakent nivå med en akustisk gitar og en
stemme.
Selv om de kan være tøffe er de også fol-
kelige som få, og allemannseie. Det er
ikke så mange som trekker 900 på konsert
på en mandag på Leknes. I de rolige
låtene var det da også helt stille. Så stille
som det blir når folk faktisk lytter til det
som foregår og det de har betalt for.

Vamp har ikke bare en vokalist, både Paul
Hansen, Odin Staveland og  faren Øyvind
Staveland bytter på å synge. Eller synger
sammen. Det fungerer fint. Men det er
ingen tvil om at det er senior sjøl som er
skipperen på skuta der han veiver med
buen og river av seg det ene feleriffet etter
det andre.
Det er heller ingen tvil om at det er ei fin
stund inne i hallen. Ute er det regnvær og
bud om full storm. Inne varmer Vamp.

ANMELDT AV: 
ØYSTEIN INGEBRIGTSEN

rsen, Joakim Sjøhaug, Kenneth Thuv Eines, Sigve Willumsen, Sondre Gran, Einar Philip Melkersen, Hans Erling Klevstad og Torje
taveland som er sønn av Vamp-frontfigur Øyvind Staveland. Alle foto: Øystein Ingebrigtsen

Morsomt: - Det var morsomt, mente Torje Johansen (i mid-
ten) om stuntet med å bli med på scenen sammen med Vamp.

Autograf: Frida-Elise Hansen-Trones (11) sikret seg autogra-
fen til alle i bandet.

Trivdes: Ketil Høyen, Merete Dybwad, Jostein
Pettersen og Liv Anne Høyen koste seg med Vamp i
Lofothallen.

Junior: Odin Staveland er med i bandet til faren
og bidrar som vokalist og musiker. 


