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Du er her: Forside / Musikk /    

Vamp  

  
Etter helgens opprykksdrama i 
fotballens 2. divisjon, kunne vi – ved 
et annet utfall – ha kommet til å ha ganske mye imot haugesundere. 
Det ville i alle tilfeller ikke ha gjeldt Vamp.  

Haugesund-gruppa er nå tilbake på platemarkedet etter to års fravær. Og 
liker du det du har hørt fra dem før, vil du også like " Siste stikk". 
Oppskriften er som før – med Kringkastingsorkesteret attåt – og resultatet 
blir som vi kjenner det: Her er noen fantastisk flotte melodier, koblet 
sammen med lyrikk signert blant andre Ingar Hovland, Kolbein Falkeid og 
Inger Hagerup. Det – sammen med Vamps gjenkjennelige lydbilde – gir en 
kjent opplevelse.  

Ulempen er selvsagt at det kan bli vel forutsigbart, og det blir det også til 
tider. Vi skulle gjerne hatt Vamp til å utvide lyden noe, med flere elementer 
– uten av den grunn å forstyrre den "irske" signaturen.  

Anmeldt av Halvor Titlestad  
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Ulempen er selvsagt at 
det kan bli vel 
forutsigbart  

Tips en venn om denne saken Skriv ut denne siden 

På forsiden nå:  

Schumacher kjøper aksjer i 
Rudskogen  

Kjempebeslag av amfetamin  

Klunglands bil truffet åtte ganger  

– Ikke kyss på papegøyen din  

Lastebil kjørte inn i et tre  

Minibuss med seks personer veltet  

Østfoldbedrifter setter 
ærlighetsrekord  

Eidal skal trene SFK  

Billett til 10 kroner  

60.000 i bot for alkosmugling  

Takt tone:  

Ulf Lundell  

Vamp  

Robbie Williams  

The Cardigans  

Apoptygma Berzerk  

Alicia Keys  

Depeche Mode  

Stevie Wonder  

Oslo Gospel Choir  

Silje Nergaard  

 

 

 

Abonner og les SA på nett 

 

 

 

 Bedriftsøket.no 
 Din startside på internett!  
 

Les papirutgaven, 
25. oktober 2005  

  

5 siste: Boliger til salgs

Meget pen, nyo... 
82m2 kr 975,000,-

Kondemneringso... 
63m2 kr 300,000,-

Pen 2 roms lei... 
59m2 kr 680,000,-

Meget pen, nyo... 
41m2 kr 750,000,-

Sandbakken... 
101m2 kr 1,575,000,-

»Se flere »Søk

God underholdning!  
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