
Larvik en av Vamp-pålene 
- Det er jo fantastisk med salget i Bøkeskogen. Vi kommer jo til å spille for 
masse mennesker. Larvik har vært en av de store pålene når det gjelder Vamp, 
sier en begeistret Øyvind Staveland før han setter seg på �yet til Østlandet.
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- Vi har jevnlig besøkt Larvik, og vært �ere ganger på Kafé Kurth, forteller Staveland.

Han synes det er stas at så mange har forhåndskjøpt billetter til en konsertarena 
med så stor kapasitet som Bøkeskogen.

- Vi kan bare glede oss. Vamp spilte to konserter i Munken i november i �or. Men det 
var fra den siste plata vår, «St. Mandag». Nå skal vi spille først og fremst musikk som 
gir en lett sommerstemning. En blanding fra alle platene våre.

Den populære musikeren forteller at de har lagt om en smule.

- Vi må jo få det litt trolsk inni skogen, smiler han.

Selv har han aldri vært i Bøkeskogen.

- Jeg kan anbefale en tur rundt i Bøkeskogen, det er veldig vakkert der.

- Det skal vi gjøre. Vi får faktisk to netter i Larvik og kommer allerede i kveld.

Vamp skal ha to uker ferie i midten av juli, ellers blir det heftig turnering i august.

- Er det blitt en selvfølge med så god oppslutning fra publikum?

- Nei. Men vi har sett det før at de som vil på Vamp-konsert er raske til å kjøpe 
billetter. Vi tenker mye på faren for at det snart kan ta slutt. Og jobber med å �nne 
nye måter å gjøre ting på.

Øyvind Staveland forteller at en av måtene å fornye seg på, er å spille på nye og 
spesielle steder.

- Som Bøkeskogen, fyrstasjoner og baroniet i Rosendal. De stedene gir en 
tilleggsopplevelse for publikum og oss. Vi passer på å gjøre noe vi synes er gøy selv, 
så vi ikke mister gløden.

- Det er spådd �nt vær torsdag kveld.

- Værgudene pleier alltid å være med oss. Vi har ikke hatt en eneste avlysning på 
noen av våre sommerkonserter. Men det har vært noen søvnløse netter.

Øyvind Staveland ler.

- Han har stelt �nt med oss, sier han og sikter til høyere makter.

- Og jeg lover at vi ikke skal sku�e folk i Bøkeskogen på torsdag.


