
Vampmania 
– Vi låter friskere enn noen gang

ASKIM:  Sjefs-vamper Øyvind Staveland er ikke i tvil. Vamp låter yngre og friskere enn noen gang.

Av Benny Hanssen Publisert  18.11.2008 - 19:54 

Bandet fra Haugesund har blitt allemannseie. Publikum i 
Indre Østfold trykker også vestlendingene til brystet. 
Onsdag 26. november spiller Vamp i Askim kulturhus. Det 
er bandets tredje besøk i Askim. 

Yngre krefter
Sakte, men sikkert har Vamp arbeidet seg opp til toppen. 
Det ble ingen smell over natta. Sjefen sjøl, Øyvind Stave-
land, forteller. 

– Det ble ingen brå overgang, men en gradvis oppgang 
hva suksess gjelder. Det er først de siste seks-syv årene vi 
har reist for fulle hus. Ikke minst har vi reist mye mer. Man 
er nødt til det for å nå ut til folk. 

– Hva er forskjellen på Vamp før og etter deres forrige 
vokalist, Vidar Johnsen?

– Vi har ikke bare en ny vokalist, men hele grunnkompet er 
nytt. Det har skjedd mye med Vamp i så måte. Det låter 
både yngre og friskere enn tidligere. 

– Kan du beskrive den nye vokalisten kort?

– Alle sangere har sitt eget uttrykk. Sånn er det med Paul 
Hansen også. Han har Jan Tofts inderlighet og Vidar 
Johnsens kraft. Og han er ti år yngre. Paul har vokst seg inn 
i rollen bemerkelsesverdig raskt, skryter Staveland. 

Samspill
Staveland føler han som musiker og komponist er heldig 
stilt. 

– Vi har fått et stort og godt publikum. Dessuten er det 
alltid kjekt å komme seg til steder litt utenfor vår vanlige 
løype. Dessverre har jeg ikke hatt tid til å se meg om i 
Askim. Det har bare blitt rigging og jobb, men publikum 
her er strålende, sier han. 

– Har du personlige favoritter blant låtene?

– Favoritter kommer og går. Jeg har et litt forskjellig forhold 
til sangene. Noen er vanskelige å skrive og sitter lenger. Nå 
om dagen er det tittelmelodien fra vår siste plate, «St. 
mandag», avslutter Staveland. 


