
 

 

 

Bestill annonse 
www.zett.no/varden.html

Tegneseriemat 
Dagens kyllingpai er en hyllest 
til alle endene i...Les mer 

Kule sider 
Det beste til en mektig pai er ikke vin, 
men...Les mer 
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Les dagens avis

Last ned her  
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Forbruker
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Andre tjenester

Arkiv

Nyfødte

Nyfødte uke 47  
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Haugesunderne i Vamp er populære 
i Telemark. Torsdag fyller de 
Ibsenhuset. 
 

 
I høst ga Vamp fra Haugesund ut sitt 
niende album. Etter den kommersielle 
suksessen med "Månemannen" var 
bandet spent på mottakelsen til "Siste 
Stikk". 
Plata føk rett inn på VG-lista Topp 40, 
med over 40.000 solgte eksemplarer 
første uka. Terning etter terning landet 
enten på femmere eller seksere. 
For øyeblikket er Vamp på turné. For 
fulle hus. 
- Det er fantastisk og litt uvirkelig. Hele 
turneen har vært sånn. Nesten sånn at vi må klype oss i armen, forteller Øyvind 
Staveland til Varden. 
Låtskriveren, bratsj, trekkspill, fele- og fløytespilleren synes det er utrolig at nesten 
samme hvilken ukedag Vamp spiller på, er det fulle hus. 
- Utrolig! Det gir fantastisk mye å nå ut til å så mange. 
 
Utsolgt 
Torsdag spiller haugesunderne i Ibsenhuset i Skien. Konserten er så godt som utsolgt. 
Det vil si nesten 800 i salen, og nærmere 50 stykker i orkestergraven. Vamp er 
populære i Telemark. Og de liker seg her. 
- Det er kanskje det området vi har hatt størst publikum bortsett fra hjemme. Alltid 
trivdes godt her. Tidlig på konsertturneene var Telemark alltid en plass vi måtte innom, 
sier Staveland. 
- Hva er grunnen til at dere er så populære? 
- Vi prøver ikke å tenke for mye på det. Lurt å ikke gruble på hvorfor vi får det til, eller 
ikke får det til. Tror det er et resultat av mange års arbeid, med plater og konserter, og 
hvor vi forhåpentlig bare har blitt bedre og bedre. Dette er ikke brå suksess for oss. Vi 
har spilt for et stort publikum og platesalget har gått bra i flere år. Tror det er bra for oss 
å se at hardt arbeid lønner seg, mener Staveland. 
 
På reise 
Staveland tror også det harde arbeidet har vært med på å bringe Vamp tilbake til der de 
begynte. 
- Denne gangen var det viktig å finne tilbake til gleden ved å lage låter som betyr noe. 
Tekster som betyr noe. Som har kontraster i seg. Som handler om livet. 
Spesielt denne gangen er det fantastisk, for jeg synes "Siste Stikk" er den minst 
kommersielle plata vi har laget. Har overhodet ikke tenkt på radio. Ikke tenkt på 
markedsføring i større grad enn at dette er det vi har å tilby. Dette skal bli ei god plate! 
Du er på ei reise fra du setter den på til den er ferdig, fortsetter Staveland. 
 
Sist oppdatert: 23. November 2005 00:11 

Hvordan kan Varden følge opp denne saken? Tips oss her » 

Udelt suksess
 
 

 
VAMPEGUTTER: Øyvind Staveland, Calle 
Apeland, Torbjørn Økland og Vidar Johnsen. 
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Tips noen om denne artikkelen:
Din melding til mottager: Fra:

Fra e-post:

Til e-post:

 send tips

 
» Skriv ut artikkelen uten bilde  » Skriv ut artikkelen med bilde 

 De siste Kultur

 

  

 

 

 

 

Er du fornøyd med 
busstilbudet? 

Antall stemmer: 49 

 

 
 

 

 

 

 

  Radio fra Varden.no

Ut i dag
November - 2005 
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Diskusjonsforum

» söder bröder glöder 
Av bajenfans (24.11. kl. 
13.57)

» söder bröder glöder 
Av bajenfans (24.11. kl. 
13.57)

» Siste 50 innlegg 
» Klar tale 
» Diskutér Fotball 

Dagens spørsmål

Bedriftssøk: 

    
Skriv bedriftsnavn 
og få nøkkeldata online  

Mest lest i går 

1. Har snekret paller i 50 
år 
2. Ubrukeleg handikapbil i 
garasjen 
3. Skogens aksje-eventyr 
4. Skuffet over bruk av 
ekstramidler 
5. - Et ektefødt Grenlands-
barn 
6. Notodden innbyr til 
tidenes kulturfest 
7. -Et spill levende 
alternativ 
8. - Noen har ikke gjort 
jobben sin 
9. Rådhustrapp til ni mill. 
10. Sirkus med vampyr 

Anmeldelser

Plater 
Høyt oppe, langt nede 

Jentetrioen som utgjør 
Sugababes hviler ikke 
akkurat på laurbærene. 
"Taller In More Ways" 

er sukkerjentenes fjerde album i 
forholdsvis kjapp... 

 
Solid radiopop 

Venke Knutsons 
andrealbum er en solid 
opptur målt i forhold til 
debutplata "Scared" 

som kom i fjor. På "Places I Have 
Been" framstår det meste i... 

 
Livlig live-album fra 

Wilco 
Jeff Tweedy er sjef og 
sjel i Wilco. Han får 
både bandet sitt og 
publikum med seg på 

konserter. Ikke til å undres over 
det. I mai spilte Wilco fire... 

 
Ta en dag med Bjørn 

- Tittelen "a day with no 
plans at all" forteller 
noe om denne platen: 
stemninger fra en 

støvete landevei hvor mennesker, 
dyr og tanker passerer i en... 

 
 

vis alle 

Spill 
Spektakulær 
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