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«De som fortsatt soler seg i glansen av sin krigstjeneste i fiendens sold,
kan ikke og skal ikke være tilgitt. De gikk inn i fiendens tjeneste frivillig
og med åpne øyne, og uten anger og bot.»
Olav G. Henriksen Lom
Følg debatten i GD

 Torsdag 27. oktober 2005 :
Logg deg inn med
ditt brukernavn
og passord for å
lese dagens avis

Logg inn

Ikke abonnent?
Glemt passord?

:
Forsiden

Nyheter

Sport

Kultur

Ufokus

Mat

Film

Musikk

Bøker

Barnesider

Aktiv

Reiser

Magasinet

Bil

Leder

Det skjer

Nytt om navn

Siste side

- Ringen går av som
direktør i GD. 'n ska
attende te skrivende 
virksomhet, står det. 
- Ja, Ringen er sluttet, 

Olaf!

Søk :

G D

Kvasir

Google

 Start søk

om GD

Abonnement

Annonser

GD-fondet

GD-CUP Korps

Melodiøs folkpop

«siste stikk» er Vamps sjuende studioalbum. Bandet har nok en
gang laget et meget godt album med gode tekster og fengende 
melodier. Et album som vil appellere til veldig mange, ikke bare 
den store fanskaren men alle godt voksne. Plata består av 13
låter inspirert av alt fra vær og vind til livets realiteter.
Opptakene er gjort blant annet på Ryvarden fyr.
Haugesundsgruppa er blitt for en institusjon å regne.
Populariteten er nærmest sensasjonell. Mye av suksessen til
bandet kan tilskrives anerkjente tekstforfattere som Kolbein 
Falkeid og Ingvar Hovland, og gruppas frontfigur Øystein
Staveland.
Vampgutta kan sine saker til fingerspissene. «siste stikk» er
ikke noe unntak i så måte. Albumet byr ikke på overraskelser.
Vamp fortsetter løpet de har lagt helt siden de startet, fra den
kritikerroste debuten «Godmorgen søster» i 1993. Her er
melodiøs, iørefallende og til tider pompøs folkpop.
Gruppa har også gitt ut ei konsertplate og ei samleplate, og i
oktober 2006 kommer et nytt album med Vamp!

VAMP
siste stikk
(Major)
Anmeldt av Dagfinn Hovland
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Dusty levende 

Gode i tilløpet

BarryBra Streisand 

Melodiøs folkpop

Hvite løgner

Gudbegavet stemme 

På med jakka

Mesterlig, Bjørnstad

Norges Miles Davis 

Til kort uten Kurt 
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