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kiNOruNdeN
Sacha Baron Cohen er 
tilbake med ny sprø  
komedie. Denne gang  
som fotballhooligan og 
bror til en toppspion.
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NAMSOS: «Grimsby» er en av 

tre filmer som har norges- 
premiere i Namsos i kveld.

En fotballhooligan sporer 
opp sin bror som er toppspion. 
De er mer ulike enn natt og dag, 
men når de blir tvunget til å 
samarbeide om et oppdrag, må 
de prøve å komme overens. 
Handlinga er lagt til en  
av Nord-Englands mindre  
glamorøse byer.

Dette er en ny sprø komedie 
med Sacha Baron Cohen – kjent 
som Borat, Ali G og Brüno.  

Penélope Cruz og Mark Strong 
spiller også i «Grimsby».

Film nummer to i rekka er 
«Zootropolis». Den moderne 
pattedyr-metropolen Zootro-
polis er en by som ingen andre. 
Bestående av ulike nabolag 
som snobbete Sahara Square og 
frigide Tundratown, er dette  
en smeltedigel der dyr fra alle 
miljøer lever sammen.

Den siste filmen som har  
norgespremiere på Namsos 
kino i kveld er «Så og på  

«Borat» tilbake som fotballhooligan

«GrimsBY»: Sacha Baron Cohen (til høyre) blir å se på kino 
igjen. Denne gang som fotballhooligan og bror til en toppspion.

Med den nye besetnin-
ga føler Øyvind Stave-
land at Vamp har funnet 
en balanse i bandet, og 
at de klart å fornye seg 
uten at det har gått på 
bekostning av merke- 
varen Vamp. 
Jonas olsen
jonas.olsen@namdalsavisa.no
918 98 887

NAMSOS: Vamp har funnet til-
bake til urstemmen når Jan  
Ingvar Toft er tilbake som voka-
list i bandet han og Øyvind  
Staveland startet i 1991. 

– Bandet har god balanse 
mellom gamle og unge nye 
medlemmer. Besetninga er i og 
for seg ny, men det at Toft er til-
bake som vokalist synes jeg bi-
drar til å jorde Vamp igjen. Det 
er Toft som er selve urstemmen 
i Vamp, og jeg synes det er  
viktig å ha han på plass når vi 
holder på med å utvikle bandet. 
Det handler om å ta vare på 
identiteten samtidig som vi går 
videre, sier Staveland. 

I 25 år har Haugesund- 
mannen holdt grep om ett av 
Norges aller mest populære 
band. Deres forrige album,  
«Liten fuggel» har over 200.000 
solgte eksemplarer i ei tid hvor 
slike salgstall nærmest er uten-
kelige. Etter å ha tatt ett års 

pause var de i fjor tilbake i full 
vigør med sin tiende studio- 
plate. Nord-Norge står nå for 
tur, men de starter turneen i 
Trøndelag. Neste uke kommer 
de til Namdalen, og først ut er 
Kulturhuset i Namsos 29.  
februar og deretter er det Kul-
turhuset i Nærøy som får besøk 
2. mars. 

"
Jeg blir aldri 
sliten av å spille 
konserter for 

folk. 
ØYviNd stavelaNd
Vamp-general

lover flott konsert
– Vi kommer med en konsert 
som vil bestå av mye fra det ny-
este albumet «Populas», men 
folk må ikke bekymre seg. Vi vil 
selvfølgelig også spille låter 
som «Tir na Noir», «Liten  
fuggel», «Månemannen» og alt 
som forventes når Vamp kom-
mer for å spille, forsikrer  
Staveland. 

I løpet av årene har Vamp 
kassert inn hele fem Spelle-
mannspriser, Prøysenprisen, 
Gamlengprisen og Rogaland 
fylkes bragdpris. De har opp-
nådd å selge til gull, platina, 
dobbel eller trippelplatina på 
omtrent alle sine utgivelser, og 
har til sammen solgt godt over 

en million plater.
Foruten Jan Toft har Vamp 

fått med seg bluesgitaristen 
Bjørn Berge, som selv har en 
lang og innholdsrik solo- 
karriere bak seg.

Bevarer varemerket
– Han har blant annet fått fem 
spellemannspriser og gitt ut 
rundt 14 album. Han har også i 
svært stor grad bidratt til å  
videreutvikle lyden til Vamp, 
mener Staveland. 

– Den nye besetninga har jo 
fått veldig gode kritikker. Hvor-
dan føler dere selv at dere  
fungerer som band?

– Jeg synes vi har funnet en 
flott balanse i bandet. Tilbake-
meldingene har jo vært over all 
forventning, og det er ikke en-
kelt å prøve seg på ei fornyelse 
og samtidig beholde det som 
folk forbinder med bandet. Her 
skal du trå varsomt, noe jeg  
mener vi har klart å gjøre. 

– Hvordan ser dere på  
framtida til Vamp?

– Vi ser absolutt lyst på utsik-
tene til Vamp. Spesielt etter de 
flotte anmeldelsene vi har fått. 
Selv kjenner jeg at det er mye 
artigere å spille nå. Og det blir 
bare artigere og artigere. Du 
kan bli sliten av å kjøre bil et 
langt stykke, men jeg blir aldri 
sliten av å spille konserter for 
folk, sier Vamp-generalen.

Vamp lover feststemning

– Har funnet fram 
urstemmen



Billetter fås kjøpt Man.-fre.kl.17.00-21.00, Lør.16.30-18.00,
Søn. 17.00-21.00, og på www.namsoskino.no
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S, 2t 15m, drama, 12 år
Kr.110 Forts. av sukses-
sen “Så som i himmelen”.

Fre 26.02. Kl.19:00
Søn 28.02. Kl.20:10
Tir 01.03. Kl.20:30

Ons 02.03. Kl.20:05
Tor 03.03. Kl.20:05

1t 23m, 12 år Kr.110
Fre 26.02. Kl.20:40
Søn 28.02. Kl.21:00

Man 29.02. Kl.21:10
Tir 01.03. Kl.21:10
Ons 02.03. Kl.20:55

Tor 03.03. Kl.20:55

2D 1t 49m, animasjon,
6 år Kr.80/110
Fre 26.02. Kl.18:00

Man 29.02. Kl.17:30
Tir 01.03. Kl.17:30 (O)

3D 1t 49m, Kr 100/130
Lør 27.02. Kl.17:30
Søn 28.02. Kl.17:30

N, 1t 40m, 12 år U/VV/V
Kr.110
Søn 28.02. Kl.18:00
Man 29.02. Kl.18:00
Tir 01.03. Kl.18:00
Ons 02.03. Kl.18:00
Tor 03.03. Kl.18:00

1t 47m, 15 år Kr.110
Man 29.02. Kl.20:30

1t 32m, alle b/fam
Kr.80/110
Lør 27.02. Kl.18:00
Ons 02.03. Kl.17:30
Tor 03.03. Kl.17:30
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FOr dE miNstE: «Zootropolis» er en by som ingen andre, 
bestående av ulike nabolag med fyr fra alle miljøer.

«Borat» tilbake som fotballhooligan
jorden».  
Det er fortsettelse av suksessen 
«Så som i himmelen» fra 2004. 

Det svenske dramaet om  
dirigenten som trekker seg  
tilbake og tar over det lokale  
koret i sin bardoms by ble sett 
av 1,3 millioner i Sverige og ble 
nominert til Oscar for beste 
utenlandske film.

«Alvin og gjengen i farta», 
«Birkebeinerne» og «Dead-
pool» fortsetter på Namsos 
kino.

OslO: Billettene til Bruce Springsteens 
Oslo-konsert solgte ut raskt torsdag 
morgen.

– Det var tomt første gang etter 25 
minutter. Etter 50 minutter var det ikke 
lenger billetter i flyt, sier Kristin  
Svendsen i Live Nation.

Publikum slåss om billettene til 
Ullevaal stadion 29. juni da Billettservice 
åpnet salget. Ifølge Facebook-sida til 
Live Nation Norway slapp alle inn 
samtidig og ble tilfeldig plassert i ei kø.

Skuffede norske fans funderer nå på om 
det blir ekstrakonsert, slik svenskene var 
raske til å gjøre: Etter at Ullevi 25. juni ble 
solgt ut fredag morgen, la Live Nation 
Sweden til en ny konsert 27. juni og la ut 
disse billettene også fredagen.

På spørsmål om hva norske  
Springsteen-fans kan håpe på, lyder 
svaret fra den norske arrangøren torsdag 
formiddag slik:

– Ingen ekstrakonsert, sier Kristin 
Svendsen. (NTB)

Utsolgt på fem minutter
NamsOs: Både 16 år gamle Jeanette Bye 
og 16 år gamle Ida Ganes Stølan fra 
Namsos tok seg videre fra auditionene 
under årets utgave av Idol, men da alvoret 
tok seg opp, gikk begge ut av konkurran-
sen. Sist fredag gikk Ganes Stølan ut av 
konkurransen, mens Bye røk ut av 
musikkonkurransen Idol onsdag kveld.

Hun sang sammen med to andre 
deltakere i utslagsrunden, men alle tre ble 
stemt ut av dommerne.

Ute av Idol

Ny bEsEtNiNg: Vamp tar turen både til Namsos og til Kolvereid. Med ny besetning. ¬ 
  FOtO: Erik lOrENtzEN


