
 

Kan ikke de gamle sangene

Paul Hansen har begynt å øve. Hør den nye Vamp-vokalisten her.

Av Åse Karin Hansen
Publisert i dag 10:26 

Paul Hansen var 12 år da Vamp ga ut sin første plate.  27 år gammel er 
han blitt den nye frontfiguren i bandet som er et av Norges mestselgende.

Sammen med resten av besetningen i bandet har han allerede spilt inn 
seks nye låter som kommer på den nye platen som skal gis ut neste høst. 
Men de gamle sangene til Vamp - de kan han ikke.

- Det er mye å lære. Mange flotte låter, og jeg gleder meg til å lære de, 
sier Paul Hansen.

 
Vamp-sjef er veldig fornøyd med den nye 
vokalisten.
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Nytt blod, nye sanger
- Det er mest rettferdig at vi 
begynner med nye sanger, når vi får 
nye medlemmer inn i bandet. Så får 
de gamle sangene komme etterhvert. 
Det går nok bra, sier Vamp-sjef 
Øyvind Staveland.

Det var i januar i år at det ble kjent 
at Vidar Johnsen ikke fikk forlenget 
kontrakten med Vamp etter intern 
uro. Dermed måtte bandet ut på 
leting etter en ny vokalist.

- Vi hadde Paul i kikkerten ganske tidlig, men vi måtte vente på at han var 
ferdig med utgivelsen av den første platen til Cortina, sier Staveland.

Full klaff
I høst møttes bandet og Paul Hansen i studio i Etne. Der ble det full klaff. 
Sammen med Odin Staveland, som også er ny, drar Paul Hansen ned 
gjennomsnittsalderen i bandet.

- Det er bra for oss gamle. De to betyr en foryngelse av gruppa, og de er 
tøffere enn oss. De drar oss andre litt etter håret, sier Staveland.

 

 
Øyvind Staveland og Paul Hansen har funnet tonen.
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Når den nye vokalisten skal debutere foran publikum er ikke helt klart 
enda. Men det blir en gang på nyåret.

- Han er en blanding av Jan Toft og Vidar Johnsen. Og så er det viktig at 
han har Haugesundsdialekt, sier Staveland.







