
 
NY I VAMP: Paul Hansen er den nye Vamp-vokalisten, og til høsten blir det plate. Men han skal ikke slutte i gamlebandet 
Cortina av den grunn. 
Foto:Carl Martin nordby

Vamps nye vokalist kan også fortsette i sitt eget band.
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I dag kom nyheten om at Paul Hansen blir den nye vokalisten i Vamp.

Hansen har vært frontfigur i bandet Cortina i seks år, og ble oppringt av 
Vamps Øyvind Staveland. Hansen var ikke vond å be.

- Tilbudet var ikke spesielt vanskelig å si ja til, sier Hansen til NRK.

Ikke venstrehåndsarbeid
Hansen er ansatt som vokalist frem til 2010, og skal være med på en 
plateinnspilling og en norgesturné. Og han trenger ikke gi slipp på Cortina.

- Jeg får i pose og sekk som kan holde på med Cortina samtidig, sier den 
ferske Vamp-vokalisten.

Han har fått klarsignal fra de andre bandkameratene, og er ikke redd for at 
Cortina skal bli et venstrehåndsprosjekt.

- Neida, jeg skal gjøre Cortina når det er lite å gjøre i Vamp.

Vanvittig bra
Hansen sier han har vokst opp med Vamp, og derfor er det ekstra spesielt 
å få spille med bandet nå.

- Jeg tok jobben fordi Vamp er et vanvittig bra band. Jeg får mulighet til å 
holde på med musikk, mer enn jeg har gjort til nå, forklarer han.

Han gruer seg ikke til å begynne, men innrømmer at det er litt 
nervepirrende.

- Jeg har litt nerver, men jeg gleder meg mest. Det er bra kjemi både 
musikalsk og sosialt i bandet, og de har tatt i mot meg på en fantastisk bra 
måte.

Passe gammel
Med sine 27 år er Hansen det nest yngste bandmedlemmet i Vamp, siden 
Odin Staveland er 22 år.

- Er du gammel nok til å spille i Vamp?  

- Jada, musikk har ingen aldersgrense, mener haugesunderen.

Den forrige Vamp-vokalisten, Vidar Johnsen fikk ikke fornyet sin kontrakt 
med bandet, og sluttet i januar 2007. Det påvirker ikke Hansen.  

- Det har ingenting å si for meg, jeg har vurdert forespørselen ut fra min 
egen situasjon. Jeg har skikkelig lyst til dette, og tror jeg kan gjøre en god 
jobb.

Kjører på
Selv om Cortina og Paul Hansen har spilt flere konserter, blir det en 
overgang å spille med Vamp. For Hansen har aldri sunget på norsk før.

- Norsk er jo morsmålet mitt, så man skulle tro det var piece of cake. Men 
det blir en utfordring. Heldigvis begynner det å gå seg til nå.

Hansen gleder seg til å stå på scenen med Vamp.

- Det blir utrolig gøy når vi går ut på scenen, har settlista liggende på 
gulvet foran oss, og det bare er å kjøre på.

Paul Hansen 

Fra Haugesund, 27 år gammel. Sammen med kompisene Henning Hansen 
og Torleiv Fossum startet han bandet Cortina i 2001. Hansen synger, 
skriver tekster og melodier og spiller gitar og munnspill. Skal jobbe som 
vokalist i Vamp til 2010.







