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Med sitt niende album, «Siste Stikk» (Major) befester Vamp nok en gang sin posisjon blant toppene i norsk 
pop og rock. Med en ny bunke sanger om havet og kjærligheten, hvorav to tekster er signert lyrikeren 
Kolbein Falkeid overrasker de ikke, men leverer som vanlig solid håndverk. I tillegg til hjelp på tekstsiden, 
har de også med seg Kringkastningsorkesteret på noen spor. Et samarbeid som for øvrig vil bli 
ettertrykkelig markert neste år med både CD og DVD. Vamp har funnet sin musikalske nisje et sted mellom 
tradisjonell poprock, viser og en ikke ubetydelig dose keltisk musikktradisjon. Det betyr at «Siste Stikk» 
sannsynligvis vil funke like bra hjemme i stua på mørke høstkvelder, som på et fullstappet festlokale. 
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