
Kultur 

 
Før gårsdagens konsert i 
Ibsenhuset holdt Vamp en eksklusiv 
konsert for beboerne på Marensro 
Dag- og habiliteringssenter. 
 

 
I går sørget Vamp for å glede beboere 
og ansatte ved Marensro Dag- og 
habiliteringssenter med en eksklusiv 
intimkonsert. Det var ingen tvil om at 
gleden var gjensidig. 
- Det er fantastisk å se at musikken 
vår kan bety så mye for noen, forteller 
Øyvind Staveland til Varden. 
- Tilbakemeldingen vi fikk med en 
gang er helt fantastisk, skryter Heidi 
Halvorsen ved Marensro. 
- Det viser at de er samfunnsengasjerte. at de setter av tid og prioriterer å gjøre noe 
sånt synes vi er ekstra godt. 
 
 

Musikkterapi 
Marensro er et dag- og habiliteringssenter for 
funksjonshemmete og psykisk utviklingshemmete, og har lenge 
hatt det slik at forskjellige artister har vært tema. Musikk brukes 
mye i terapien. Foregående år har flere norske artister vært i 
fokus.  
- I år falt valget ganske naturlig på Vamp, forteller Halvorsen. 
Da det viste seg at Vamp, ikke overraskende, la turnéruta si 
gjennom Telemark sendte Marensro et brev til Vamp og spurte 
om mulighetene for en eksklusiv konsert. 
- Vi fikk veldig positivt og hyggelig svar med en gang, smiler 
Halvorsen. 
Den siste måneden har Vamp og Marensro holdt kontakten, og 
før konserten i Ibsenhuset i går kveld stilte Vamp opp på en 

eksklusiv konsert for brukerne og ansatte. 
Stemningen var spent da humørsprederne fra Haugesund troppet opp like etter klokken 
tre i går ettermiddag. 
Hele bandet stilte opp på den intime konserten. I tillegg til et par gjestemusikere som 
også er med på turneen. 
 
 
Overraskelse 
I løpet av en halvtime spilte Vamp "Nok en sang om havet", 
"Månemannen", "Tir Ná Noir" og "Ingeborg". Med bass, gitarer, 
mandolin, fele, fløyte, trekkspill og kofferttromme i samstemt 
harmoni var smilene brede både på band og beboere. 
Brukerne har jobbet flittig med Vamp den siste tiden. To ganger 
i uka er det faste musikkgrupper. Marensro har en 
sanseavdeling der det brukes mye musikk. Musikk er en stor 
del av hverdagen på Marensro. 
Gleden på Marensro var selvfølgelig stor da beskjeden om at 
Vamp skulle komme på besøk. Som en spesiell overraskelse 
fikk Vamp et sjakkbrett med brikker, til å bruke når turnétimene 
blir lange. Med bandets logo på esken til brikkene. 
- Nå kan jeg love at vi skal begynne å spille sjakk, smilte 
Staveland. 
Forrige besøk som brukerne på Marensro Dag- og 
habiliteringssenter hadde var av prinsesse Märtha Louise - 
som også fikk sjakkbrett. 
- Vi synes det er gjevt med storbesøk, sier Halvorsen - og 
legger ikke skjul på at Vamp er minst like populære. 
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Hvordan kan Varden følge opp denne saken? Tips oss her » 

Ekslusiv Vamp-konsert bare for Marensro
 
 

 
HUMØRSPREDERE: Øyvind Staveland, Calle 
Apeland og Vidar Johnsen i Vamp var glade for 
besøket på Marensro. ALLE FOTO: REIDAR 
PEERSEN  

Halstein Røyseland 

 
FIKK KOS: Veronica 
Andersen delte ut kos 
og godteri til Calle 
Apeland og guttene i 
Vamp.  

 
MØTE: Vokalist og 
gitarist Vidar Johnsen 
tok seg tid til å møte 
Stig Fiskodde.  




