
 

 
 

 

Bestill annonse 
www.zett.no/rogavis.html

  lørdag 22. oktober 2005 Abonnement Annonsering Kontakt oss Tips oss

Hovedside  
Nyheter >>>  
Puls >>>  

Musikk  
Filmanmeldelser  
Spillanmeldelser  
Hva skjer?  

Sport >>>  
Fotball  
Mat & drikke  
SMS mobil  
Værmelding  
Feriemagasinet  
Reisesok  
Familien  
Feriebilder  
Bildeserier  
Webkamera  
Jobbklubb  
Savner du avisen?  
> Abonnement  
Bli salgsbud  
> Annonsering  
Fotografer  
Tips oss  
Leserbrev  
Kontakt oss  
Arkivsøk  

 

Last ned 
Rogalands Avis 

som PDF 

 

 

: Hovedside / Puls >>> /    

Vamp stikker ny kurs  
Vamp har satt ny kurs med "Siste Stikk". Albumet har solgt til 
gullplate allerede før det har ligget på en butikkdisk. 

 

Mandag ligger 12 nye Vamp-låter hos en 
musikkhandler nær deg, og 
nordfylkingene med det faste grepet på 
Stavanger-publikum har allerede solgt ut 
fire fulle hus i Stavangeren i midten av 
november. Nå arrangeres det 
dobbeltkonserter.  

– Det ligger overhodet ikke noe signal om 
avslutning av Vamp i tittelen, "Siste 
stikk" er bare en kjempekul låt om 
kniving og gambling. Vi er allerede i gang 
med ny DVD og CD og stor turné neste 
høst, og vi har jobb til 2007, sier gitarist 
og vokalist Vidar Johnsen.  

Skissene til låtene er i tradisjonell Vamp-
ånd utformet på Ryvarden Fyr, og 
tekstene kretser som vanlig om både de 
nære ting og de store spørsmål.  

– Litt roligere  

– "Siste stikk" er en litt roligere plate enn 
forrige album, og er nok en mer helhetlig 
plate, sier Johnsen.  

Men kontraster, tempo og humor er det 
også, som i "Svin på skog ".  

Interessen for Vamp er større enn noen 
gang. 30.000 eksemplarer er 
forhåndssolgt. Det er 10.000 over 
gullplate.  

Vamp-veteran Øyvind Staveland debuterer for øvrig som tekstforfatter med 
"Kim du nå va?".  

Havet? Nå igjen?  

Egersunderen Ingvar Hovland er hovedleverandør av tekster.  

– Han spurte forresten hva vi ville synge om, da sa vi at "det er det samme, 
for du skriver så vakkert uansett hva du skriver om, men du trenger ikke 
lage flere låter om havet, lengsel og bølger," sier Johnsen.  

– Nå ble det en tekst om havet likevel, og den er selvironisk kalt "Nok ein 
sang om havet", legger han til.  

Kringkastningsorkesteret (KORK) bidrar på tre låter.  

– Det blir fantastisk flotte arrangementer med KORK, sier Johnsen, og 
minnes TV-innspilling på Rockefeller med stor glede.  

Vamp har også brukt en tekst av Karmøy-jenta Marit Synnøve Vea "Spor av 
glør", som hun klokelig dumpet i e-postkassen til vampene. Hun angrer nok 
ikke på det.  

Høstens store?  

Kolbein Falkeid og Stavanger-mannen Trond Ole Paulsen bidrar også med 
nye Vamp-tekster. Endelig har Vamp plukket fram en gammel Inger 
Hagerup-tekst.  

Ryvarden Fyr står nok til påske.  

– Dette kan bli høstens store, norske plate, sier en riktignok noe inhabil 
platedirektør Jan Paulsen i Majorstudio.  

Platen er produsert av Truls Birkeland.  

Når "Siste stikk" blir sluppet består Vamp av Torbjørn Økland, Øyvind 
Staveland, Carl Øyvind Apeland og Vidar Johnsen.  
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 Les også:  

Ny Vamp-mann gror fram  

TEKSTDEBUT: Øyvind 
Staveland har for første gang 
skrevet egen tekst på den nye 
utgivelsen.  

NY PLATE: Vamp er klar med 
nytt album, "Siste stikk". 
Torbjørn Økland, Øyvind Staveland, 
Carl Øyvind Apeland og Vidar 
Johnsen drar i etterkant på turné, 
og har allerede solgt ut 
Stavangeren fire ganger i midten av 
november.  
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