
 
Foto Siri Knudsen  
Vamp kommer med sitt 11. album. «St. Mandag» er i butikkene mandag. Grunnstammen utgjøres av Øyvind Staveland, Torbjørn Økland og Carl Øyvind Apeland, veteraner fra starten i 1991. 
Vokalisten Paul Hansen er kommet til i tillegg til Odin Staveland og perkusjonist og munnharpist Birger Mistereggen.   

Vamp på nye veier  
Med «St. Mandag» er et nytt Vamp klart for titusener av CD-spillere. Skal du se bandet i Stavanger i høst, må du skynde deg. 

Forhåndssalget av album og konserter går så det suser, og i Stavangeren er seks av syv konserter i perioden 5.-8. november allerede 
utsolgt.  

– Jeg er overveldet over så godt forhåndssalg allerede før folk har hørt platen. Det kan gi litt nerver, bare det. Men vi gleder oss. Det 
er godt å se at publikum stoler slik på oss,sier Vamp-veteran Øyvind Staveland til Rogalands Avis.  

Ny vokalist 

«St. Mandag» representerer en ny start for Vamp, med ny vokalist i Paul Hansen (27), og med sterk medvirkning av Odin Staveland (22), Øyvinds sønn.  

– Vi ønsker å fornye oss, og sammen med Paul bringer Odin inn noe nytt og ungdommelig i Vamp. Låtene til Odin er jo ikke med fordi han er sønnen min, men fordi låtene er bedre enn 
mange av de vi andre hadde laget. Samtidig har han vært med oss på konserter før, og har litt av Vamp-sjelen inne, sier faren.  

Over ett år har gått med på innspillingen til Haugesund-bandets 11. utgivelse. Totalt har de rocka visesangerne solgt nesten 600.000 plater.  

Suksessbandet har nå skiftet plateselskap. Major Studio står for den nyeste utgivelsen.  

Ville ha pause 

– Vi avsluttet med fullt symfoniorkester, og bestemte oss ganske tidlig for at vi måtte ha en lang pause. «St. Mandag» er en hyllest til hverdagen, til mandagene, sjansen til å starte med 
blanke ark.  

Øyvind Staveland beskriver «St. Mandag» som en god blanding av klassisk Vamp og nye impulser.  

– Jeg tror folk vil se at albumet har en ny energi og en langt mer direkte stil. Vi er blitt tydeligere, sier han.  

Gamle gode tekstforfattere som Kolbein Falkeid og Ingar Hovland setter sitt preg, dessuten er dikt av Harald Sverdrup tonesatt. Odin Staveland bidrar også med tekster.  

– Vi bringer med oss mye av det gode gamle, samtidig ønsker vi å komme oss videre, sier Øyvind Staveland.  

Starter i Haugesund 

Vamp har nå lagt turnéstarten til Haugesund, det skjer 29. oktober.  

–Vi har vel ikke hatt turnéstart i hjembyen siden plateslippet på «13 humler» i 1996, så det var på tide å starte i Haugesund igjen,sier Staveland.  
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