
Forsiden >               01.11.2005

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 
»  Musikk 
»  Film 
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Nyheter
Sport
Kultur
Filter
Min Kommune
Fotoalbum
Eiendomssalg
Været
Diskusjonsforum
Nettmøte

Tema
Leselyst 
Elgjakta 
Mat 
Laks 
1905-2005 
Trondheimshelg 
Forskningsdagene 
-05 
Stiklestad 
 

 

Les avisa på:
WAP 
PDF  

Kundeservice:
Kontakt oss 
Annonser 
Abonnement 
Avis i skolen 
Webkamera  
Mobil 
Underholdning 
Su Doku 

Om oss:
Fakta om oss 
Sjefredakt.  
Ansatte (e-post) 
Arrangementer 
Lokalisering 
Dekningstall 
Avisa blir til 
Olav Myhr 

Været i dag:

» Satellittbilde 

Søk:

På våre nettsider: 
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VAMP på sitt beste 
  
"Siste stikk" 
+Artist: VAMP 
Innspilt: Major Studio 
Terning 5 
 

 
 
Vamp er på flere måter i en særstilling innenfor norsk populærmusikk. 
De leverer alltid kvalitet både i melodier og tekster.  
Nå har de kommet med et nytt album "Siste stikk" med 
Kringkastingsorkesteret som en solid støttespiller på en del låter. Og 
VAMP med fullt orkester blir bare vakkert. 
Når de fortsatt også har så solide tekstskrivere som Kolbjørn Falkeid, 
Inger Hagerup og Ingvar Høyland er det topp i sjangeren og gjerne 
utover den. Platen er blitt en blanding av lyrikk, populærmusikk og 
norsk visesang sterkt "besmittet" av vestavinden fra Irland. VAMP er 
veldig gjenkjennelig. 
Flere av melodiene har et melankolsk snitt. Kanskje merket av at 
låtskriver Øyvind Staveland i løpet av produksjonsperioden har mistet 
sin kone etter en sykdomsperiode. Ingen skapende hjerne kan unngå at 
slike sterke opplevelser setter spor. For oss lyttere har det slått bare 
positivt ut. Den lavmælte melankolien setter et særdeles vakkert preg 
på flere av låtene. 
Det er ikke lett å spå. Men vi tar mye feil om vi ikke i tiden fremover 
kommer til å få høre åpningslåten "Denne uro" ganske ofte. Og senere 
som korsang. Den er bare utrolig vakker. 
Johs. Brandtzæg 
 

 
 

 

JOHS BRANDTZÆG

Skriv ut denne artikkelen 

Tips en venn

 

 
  
  

 

 

 
  

Siste CD-omtaler

 

 

 

 

 

VAMP på sitt beste
"Siste stikk" 
+Artist: VAMP 
Innspilt: Major 
Studio 
Terning 5

Mørk og dyster 
vellyd
Depeche Mode 
"Playing the 
angel" 
Venusnote/Mute 
records

Statiske finner
HIM 
"Dark Light" 
(Warner)

Utenomjordisk 
jordnært
DRAUMIR 
"Draumir" 
(Playground)

Lenge siden sist
EVA DAHLGREN 
"Snö" 
(EMI)

Flere omtaler

Avisa på PDF

Siste film-omtaler

 

 

 

 

 

Storslagent fra 
Afrika
"INGENSTEDS I 
AFRIKA" er en 
film som vises 
under Femmina 
Filmfestival i 
Verdal. Filmen er 
hentet til Norge i 
anledning 
festivalen og er 
ikke vist her før. 
Den...

Naiv, men morsom
DET BESTE med 
denne filmen er 
at den er villig til 
å se med 
skråblikk på 
kulturkollisjoner, 
og at det er en 
norsk-pakistaner 
som har laget 
både manus og...

Rett hjem til 
Madagaskar
I DYREPARKEN i 
New York er de 
største stjernene 
en sebra, sjiraff, 
flodhest og en 
løve. De rømmer 
og havner etter 
hvert på 
Madagaskar. 
Møtet med 
villmarkslivet...

Det gode vemodet
"GIGANTEN" - 
dokumentarfilmen 
om Erik Byes 
siste år - stakk 
av med nesten 
alt av priser ved 
filmfestivalen i 
Haugesund.

Morsomme og 
ubudne gjester
HEMNINGSLØS 
amerikansk må 
det bli når to 
unge 
skilsmisseadvokater, 
Vince Vaughn og 
Owen Wilson, 
stadig stiller opp 
som gjester i 
brylluper de ikke 
er invitert...

Flere omtaler

Siste bok-omtaler

 

 

 

 

Uoversiktlig
HELENE 
TURSTEN 
"Gullkalven" 
(Gyldendal) 
Krim

Idyll blir uhygge
RUTH RENDELL 
"Rottweileren" 
(Aschehoug) 
Krim

Nifst enkelt
JØRGEN JÆGER 
«Dødssymfoni» 
(Damm) 
Krim

Harry Hole ruler
JO NESBØ 
"Frelseren" 
(Aschehoug) 
Krim

Mer som samler 
enn som skiller

Trilogi: 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 

Side 1 av 2Kultur - Trønder-Avisa.no

01.11.2005http://www.t-a.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051101/KULTUR/111010090



  

 

 

 

 

Trøndelags 
historie, 
Landskapet blir 
landsdel. Fram 
til 1350 (1), Fra 
pest til poteter. 
1350 – 1850 
(2), Grenda blir 
global, 1850 – 
2005...

Flere omtaler
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