
700 billetter er allerede solgt til Vamp sin konsert på
Hoel gård onsdag 5. august. – Men det er plass til
flere, smiler Vigdis og Per Eilif Sandberg.
(Arkivbilde)

Førstkommende onsdag åpner Per Eilif og Vigdis
Sandberg på Hoel gård innertunet på garden for
et av norges mestturnerende band. Nemlig Vamp!
Så langt er det solgt 700 billetter til den
spektakulære konserten.

Brede Nordhagen62 34 77 13

brede.nordhagenringsaker-blad.no

Sommerens satsning fra Vamp er nemlig å gå utenom de faste, opptrukne spor og ta i bruk det som finnes
av naturlige kulisser og scenerom i landet.

– Dette blir veldig spennende for oss. Vamp kontaktet oss og ba om å få bruke garden som kulisser i en
konsert. Dette pirret såpass at vi for første gang kan se på oss sjøl som konsertarrangør, smiler Per Eilif
Sandberg.
Hoel gård på Nes er kjent som en staselig gjestegård der hovedsatsingen er selskapsarrangementer, kurs og
konferanser kombinert med overnatting.

Nå debuterer altså paret som konsertarrangør og onsdag 5. august vil innertunet vrimle av folk som vil ha
en litt spesiell musikkopplevelse.
– Vi har allerede solgt 700 billetter, men har plass til en god del flere, sier Per Eilif Sandberg.
Parkeringsforholdene i tilknytning til arrangementet skal gå greit, mener Sandberg. Det skjer ved at de
bruker den lange alleen. Han regner også med at noen publiummere kommer sjøveien.

Vamp er kjent som et band som gjerne turnerer og spiller der folk bor. Og det er nettopp derfor de har fått
et stort og trofast publikum. Vamp kjenner nemlig godt det vestlandske fjordlandskap, den midtnorske
fjellheimen, flatbygdene på Østlandet og de store konsertscenene i Oslo.

Men, orkesteret vil også tenke nytt. Derfor er innertunet på Hoel gård blant de spektakulære scenene de
har valgt for sin konsertturné i sommer. De skal holde konsert på Obrestad fyr i vest, Lindesnes fyr i sør,
Baroniet i Rosendal, fjellgårdene Nord-Garthus og Rudi Gard i Midt-Norge og på fjellet i Rendalen.
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– Dette skal være et hyggelig og litt spektakulært arrangement, med servering og god stemning, sier
Sandberg.
Scenen plasseres på innertunet mellom låven og hovedbygningen og det er lagt opp til et utvidet skjenke-
og serveringsareal diskré plassert i tilknytning til konsertområdet.

Publisert lørdag 01. august 2009 kl. 03:00.
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