
 

Entusiastiske fans fikk 
eksklusivt besøk  
Beboerne på Marensro Dag - og Habiliteringssenter hadde sunget Vamp-sanger 
og lyttet til bandets cder, men neppe trodd de skulle få oppleve en eksklusiv, 
akustisk intimkonsert med dem. I går kom bandet på besøk.  

 

- Me har aldri opplevd så mye blitz, noen gang. 
Det e heilt fantastisk, sa vokalist Vidar Johnsen, 
mens det blinket og lyste fra alle kanter. Dette 
øyeblikket skulle foreviges.  

- Vi holder mellom 80 og 120 konserter i året, 
og får mange henvendelser. Vi prøver å si ja til 
å spille der vi kan, sier Øyvind Staveland i 
Vamp. I går spilte han og resten av Vamp for et 
takknemlig publikum.  

ENTUSIASTISKE  

Brukerne på Marensro fikk seg en fin, men kort 
konsertopplevelse, før bandet skulle spille for mange hundre tilskuere i Skiens storstue. 
Ikke alle ventet med å klappe til melodiene var ferdige. Noen klappet entusiastisk i ett, 
andre sang, og en gikk sågar opp på scenen og danset litt foran bandet, mens de spilte. 
Publikum på Marensro fikk blant annet høre «Månemannen», og «Tirna Noir». Bandet 
fremførte også «Nok ein sang om havet» fra deres siste plate «Siste stikk».  

- Det e ein dårlige sang. Den burde aldri vært me på platå, utbrøt vokalist Vidar 
Johnsen.  

Både det siste albumet og konsertene har høstet strålende kritikker. I TA fikk cden 
terningkast fem. Noen av bandets album er også utgitt i Japan og Hong Kong. I 
sistnevnte land har de ligget på listetoppen.  

GLEDET BRUKERNE  

Denne henvendelsen fra Marensro Dag -og Habilitetssenter svarte bandet ja til, og 
gledet dermed 25 brukere og de ansatte på senteret med sang og musikk:  

«Kjære dere i Vamp.  

Denne henvendelsen kommer fra Marensro Dag - og Habiliteringssenter i Skien. Her har 
vi et mangfoldig og unikt tilbud til funksjonshemmede og utviklingshemmede på dagtid. 
Vi har en produksjonsavdeling, den eneste i sitt slag i Norge, og vi har en flott 
sanseavdeling som vi har stor glede av. den største sansestimuleringen får vi ved sang 
og musikk, og vi har aktivitet på dette området. Denne høsten har vi valgt å bli bedre 
kjent med dere i Vamp. Vi synger sangene deres i samlinger, og lytter til musikken 
deres. Vi har brukt nettsidene og funnet informasjon, slik at vi har lært dere å kjenne. Vi 
håper at dere allikevel kan sende oss litt materiell, slik som plakater og cder. Dette kan 
vi da bruke til å visualisere Vamp, og få fram mangfoldet i musikken deres.  

MEN VI HAR EN STOR DRØM...!!!! Vi vet at dere skal besøke Skien torsdag 24. 
november.... Ibsenhuset, hvor dere skal spille, ligger ca. 200 meter fra Marensro, og 
allikevel er der helt uoppnåelig for mange her å kunne gå på den konserten... Derfor ville
det vært en stor glede for oss om minst et par av dere kunne kommet på besøk til oss 
denne dagen (ta gjerne med trekkspillet, for det liker vi godt). Vi ser for oss en liten, 
uformell musikkstund med Vampsanger, og vi garanterer at dere vil få en opplevelsesrik 
stund i et levende hus. Vi vet at dere er seriøse og samfunnsengasjerte, og derfor håper 
vi at dere kan finne tid til et lite besøk på Marensro».  

SJAKKBRETT OG SNOP  

- Vi vil at musikken skal bety mye for folk, og det gjør den for brukerne på Marensro, sier 
Staveland. Han fikk også noe tilbake fra publikum. Brukerne forærte bandet et sjakkbrett 
som de kan bruke når de kjeder seg i turnèbussen.  

- Jeg kan ikke spille sjakk, men jeg skal lære meg det nå, sa Staveland, som hadde mer 
i vente. Viktoria Andersen ga bandet drops brukerne hadde laget selv, som takk for en 
konsert som falt i smak.  
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INTIMKONSERT: Vamp trekker 
nesten alltid fulle hus når de turnerer i 
Norge. I går ga de beboerne og 
personalet på Marensro i Skien en 
spesiell konsertopplevelse.  
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