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Det betyr ikke at Paul Hansen er borte
bak Vamp-mikrofonen, men at Eivór
er hovedgjest når Vamp den 29. og 30.
april står på Rockefellers scene i Oslo
for å spille inn oppfølgeren til «I full
symfoni» med Kringkastingsorkeste-
ret (KORK) som i 2006 solgte hele
150 000 CD-er og over 20 000 DVD-er.

– Fordi alt ble så vellykket, bestem-
te vi oss ganske fort for at vi ville gjøre
en ny runde med KORK, og helst før
prosjektet gikk i glemmeboken. Ideen
er den samme som før – KORK, arran-
gører og vi i Vamp har gått gjennom
katalogen vår og plukket sanger vi
mener kan passe, sier Øyvind Stave-
land til VG.

I fjor sommer var han og bandet på
vei for å spille på Skåtøyfestivalen i
Kragerø. Da de kom inn på området,
sto en 26-åring fra Færøyene med seks

plateutgivelser i ryggen på scenen, Ei-
vór Pálsdóttir.

– Jeg ble solgt momentant. Glemte
alt rundt meg og trodde nesten ikke
det jeg hørte, sier Øyvind Staveland
som ikke hadde noe kunnskap om
Pálsdóttir fra før, hvilket var gjensi-
dig.

De samme røttene
– Jeg måtte inn på YouTube og se
Vamp-videoer, men det traff meg med

en gang! Siden har jeg bare gledet
meg til dette. Jeg tror vi kommuni-
serer så bra fordi vi har mye av de
samme røttene, sier Eivór Pálsdóttir
som selv har bakgrunn i folkemusik-
ken, men som på sin kommende plate i
sommer går i en mer rocka retning
(en smakebit kan høres på myspa-
ce.com/eivorpalsdottir).

– Og så har jeg forstått at Vamp er
et høyt elsket band i Norge, smiler hun.

– Ja, det ser ut til at publikum liker
oss uansett hva vi finner på, men vi er
iallfall sikre på at de vil ta godt imot
Eivór. 

Hun gir oss en ny dimensjon og tar
oss opp på et høyere nivå enn vi even-
tuelt har vært før. Én ting er å høre
henne, men noe annet og minst like
viktig, spesielt for tekstene våre, er å
oppleve innlevelsen hennes, sier Øy-
vind Staveland. 

NNoorrggeess nnyyee

Eivór fra Færøyene gjeste-vokalist på ny plate

E-post: stein.ostbo@vg.no

VAMP
MED DAME-
FØLGE: Færøy-
ske Eivór Pálsdóttir
blir hovedgjest når
Øyvind Staveland og
Vamp i slutten av må-
neden spiller inn sin
andre plate med
KORK. Den blir ut-
gitt sent i høst.

– Hun burde ha vokst
opp med oss og vært
med fra starten, sier
Vamp-sjef Øyvind
Staveland entusiastisk
om bandets nye voka-
list, Eivór Pálsdóttir fra
Færøyene.
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