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 Vamp: «Siste stikk»  

Åpningskuttet «Denne uro» er gjort sammen med 
Kringkastingsorkesteret under en tidligere tv-sendt opptreden. 
Vidar Johnsen bommer på nynorsken og synger «spill» 
istedenfor «spel», som her skulle rime på «del» og «sjel». 
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Harmonisk uro  

En aldri så liten tabbe, men siden går 
det bedre for Vamp. Etter den svært 
så sakrale åpningen flyter tekst og 
melodi friskere i neste kutt, «Nok ein 
sang om havet»: «Alle har vel 
drømmar/om å slå seg fri/kasta 
stramme tømmar/glømma hus og him 
og hi», skriver Ragnar Hovland og 
synger Johnsen. 
 
Deretter slår Vamp seg for alvor løs i 
«Har du sagt a, så har du sagt b», før 
de er tilbake i det stille hjørnet med 
«Et nytt land». Med andre ord bølger 
det av sted, som seg hør og bør en 
gruppe som liker å synge om sjø og 
hav. 
 
Tekstmessig fortsetter de 
samarbeidet med Hovland og Kolbein 
Falkeid, men også Vamps egen 
Øyvind Staveland kan mer enn å lage 
gode melodier, noe vakre «Kim du nå 
va?» vitner om. I tillegg har Marit 
Synnøve Vea levert tekst til fine 
«Spor av glør», mens Carl Øyvind 
Apeland på vellykket vis har satt melodi til en gammel Inger Hagerup-tekst 
på «Vår». 
 
Det hviler noe melankolsk over store deler av denne platen, som en tankefull 
kveld foran peisglørne. Vamp leter fortsatt etter sjelefreden, men er ikke 
lenger ute etter å erobre verden. Det er et par sanger for mye her, og 
kanskje ikke noen ny radioplage, men alt i alt er dette en plate å ta med seg 
inn i høsten. 
 
geir.flatoe@aftenbladet.no 
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Harmonisk uro 

Åpningskuttet «Denne 
uro» er gjort sammen 
med 
Kringkastingsorkesteret 
under en tidligere tv-
sendt opptreden. Vidar 
Johnsen bommer på 
nynorsken og synger 
«spill» istedenfor «spel», 
som her skulle rime på 
«del» og «sjel». 

 Les mer 

 

Fabrikkpop fra 
t.A.T.u. 

Dette er et album du ikke 
trenger.  

 Les mer 

 

Vinn eller 
forsvinn for 
Briskeby 

Briskeby er tilbake på 
skinnene igjen etter 
avsporingen med 
toeralbumet «Tonight, 
captain» i 2003. 

 Les mer 

 

Et vellykket 
samarbeid 

Richard Buckner har flere 
solide soloalbum bak seg, 
mens Jon Langford har 
vært en viktig del av The 
Mekons, Waco Brothers, 
Pine Valley Cosmonauts 
og ferske Ship & Pilot.  

 Les mer 

 

Dystert, 
industrielt - og 
vakkert 

Depeche Mode har gått 
fra å være et synthband 
til å likne et rockeband, 
for nå å bli et rocka 
synthband. 

 Les mer 

Skuffende 
sukkerspinn 

 

 

Madagasker 
Topp animasjonsfilm for hele 
familien. Laget av teamet bak 
"Shrek". Vises i både norsk 
og original versjon.  

Shark Boy og Lava Girl i 
3D 
Familiefilm med tøffe 3D 
effekter. Fra regissøren av 
"Småspioner". Norsk tale  

Charlie og 
sjokoladefabrikken 
Johnny Depp som Willy 
Wonka i Tim Burtons versjon 
av Roald Dahls kjente 
barnebok. Vises både i norsk 
og original versjon.  

Elsk meg i morgen 
Tredje film i serien om Elling 
er en direkte fortsettelse av 
den første filmen.  

Izzat 
Kritikerrost norsk actionfilm 
fra hard gjengmiljø  

40 Year Old Virgin 
Suksesskomedie fra USA. 
Om 40 åring som ennå ikke 
har oppnådd det de fleste på 
hans alder har.  
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