
 

Vamp rett til topps  
 

Vamps «I full symfoni» raser til topps på VG-lista, i det som er 
en knallsterk uke for norskspråklig musikk. 

Av CAMILLA BJØRN  
 

 

Vamp-komponist Øyvind Staveland 
håper suksessen oppmuntrer til mer 
dialektsang blant unge talenter. 
 
Musikkextra 
VG-lista 
 
- Det er helt fantastisk med så mye 
norsk musikk på listene, og tenk om det får unge artister til å se at 
det går an å gjøre det bra på sin egen dialekt. Det ville vært 
kjempekult om vi fikk flere unge til å synge på dialekten sin. Det er 
for få som synger på dialekt i dag, sier Staveland til VG.  
 
Liveplate 
 
Liveplaten «I full symfoni», som er laget i samarbeid med 
Kringkastingsorkesteret, sikrer Haugesunds-gruppens annen 
førsteplass på VG-lista, og danker ut alle de andre norske 
storartistene som har sluppet album den siste tiden. 
 
- Vi hadde ikke trodd vi skulle danke ut Eidsvåg, selv om vi fikk en 
liten pekepinn om forhåndssalget for noen dager siden. Man kan 
ikke annet enn å være utrolig fornøyd, vi er ikke vant med en 
førsteplass, fortsetter Staveland.  
 
Topplass 
 
Ukens topplass på VG-lista kommer etter at Vamp debuterte på 10. 
plass forrige uke - en plassering som ble forårsaket av at 
platebutikkjeden Free Record Shop feilaktig tjuvstartet salget av 
albumet. Samtidig melder butikkjeden om ukessalgsrekord for 
Vamp-skiva. 
 
- Jeg irriterer meg ikke over tjuvstarten. Det er ikke viktig om vi 
starter på tiende- eller førsteplass. Egentlig er det bare litt stas at de 
nesten ikke klarer å holde seg, på grunn av den store etterspørselen, 
ler Staveland.  
 
Toppsjiktet på ukens VG-liste består utelukkende av norske artister, 
med Bjørn Eidsvåg på annenplass, etterfulgt av Odd Nordstoga, 
Idol-vinner Aleksander With samt gitarkameratene Lind, Nilsen, 
Fuentes og Holm. 
 
- Jeg synes både Odd og Bjørns album er kjempefine - jeg har 
faktisk skamspilt Bjørns album den siste tiden. Han er en god 
kamerat av meg, forteller Øyvind. 
 
Tirsdag i neste uke legger Vamp ut på sin to uker lange norgesturné 
med konsertstart i Tønsberg, som ender i et utsolgt Oslo Spektrum 
25. november.  

LIVEPLATEN «I full symfoni» i samarbeid med Kringkastingsorkesteret sikrer Vamp- 
gruppens annen førsteplass på VG-lista. Foto: VG.  
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