
  

Vamp lover trøkk  

Det er fortsatt ledige billetter til fredagens ekstrakonsert med Vamp i Namsos kulturhus.  

NAMSOS: De populære haugesunderne har gitt ut sin 11. plate, «St. Mandag», men dette er første gang de gjester 
Namsos.  

– Vi kommer til å legge inn et ekstragir siden vi aldri har spilt i byen før. Det skal bli ekstra bra, lover Vamp-sjef 
Øyvind Staveland.  

Mye til felles med D.D.E.  

Siden bandets «St. Mandag»-turne startet i november, har karene spilt 70 konserter for utsolgte hus – men bare i 
Sør-Norge. Onsdag startet de den lange turen nordover med fullsatt hus i Olavshallen, torsdag var Dampsaga i 
Steinkjer konsertsted - også der med fullt hus.  

Staveland har stor tro på at bandet kommer til å gjøre det bra i Trøndelag også. Han viser nemlig til at Vamp har mye 
til felles med guttene i D.D.E:  

– Vi begynte å spille omtrent samtidig som dem, så vi har fulgt hverandre og møtt hverandre ofte.  

– Dere synger også på dialekt?  

– Ja, det er veldig viktig for uttrykket vårt. For at vi skal virke troverdige, må vi synge på noe vi er herre over. Selv om vi er flinke til å synge på dialekt både i 
Namsos og Haugesund, er det ellers altfor få artister som gjør det. Det er vanskelig å forstå siden norskspråklig musikk selger mest – men det har vel å gjøre 
med den ungdommelige trangen der man tror man skal nå ut til hele verden, mener Staveland.  

Både nye og gamle låter 

Han trenger nok ikke være bekymret for at Vamp-musikken ikke vil falle i smak hos folk i Namdalen. Billettene til den første konserten i Kulturhuset ble revet bort 
på kort tid, og dermed ble det satt opp en ekstrakonsert senere samme kveld.  

Staveland lover at bandet kommer til å spille både nye låter og klassiske slagere. «St. Mandag» har høstet ros fra musikkpressen landet rundt siden den ble 
sluppet i fjor høst, og den ble på kort tid det femte mest solgte albumet i Norge i 2008.  

– Vi pleier å si at Vamp er Vamp fordi vi har en spesiell sound og en del instrumenter som, blandet med dialekten vår, gir et helt spesielt lydbilde, sier Staveland.  

Han legger til at musikken er akustisk basert, og at bandet har hentet elementer fra flere sjangre – fra folkrock og viser til pop.  

Er du Vamp-fan og har planer om å få med deg fredagens ekstrakonsert, bør du altså snarest legge ruta innom billettluka.  
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