
PULSHAUGESUNDS AVIS
Lørdag 23. oktober 2010

48

U
ke

ns
 S

pl
in

tu
s

STORD: Musikklinjen ved Stord vid.
skule setter opp musikalen «Spele-
mann på taket» til våren. Onsdag 3.
november får elevene prøve seg på
audition. Produsent Haakon Hansen
forteller at minst 30 elever har lyst på
en rolle i musikalen om spelemannen
Tevye og de russiske jødene. Dagen før

kommer Helge Jordal for å fortelle
hvordan skuespillerne på Den Nationa-
le Scene  forberedte seg til musikalen
for noen år tilbake. De dro  blant annet
til Ukraina der handlingen skal ha fore-
gått.

– Dit har ikke vi tenkt å dra,
sier Hansen.

Audition for «Spelemann på taket»

Paul Hansen var ikke med
på den forrige «I full sym-
foni»-platen. Han gleder
seg til å turnere med
KORK.

Symfoniske Vamp

Tekst: TRULS HORVEI

MUSIKK: 25.  oktober lanse-
res Vamps andre plate sammen
med Kringkastingsorkesteret
(KORK). «I full symfoni II» kom-
mer først ut på CD og deretter
DVD. Albumet ble spilt inn
under to konserter på Rockefel-
ler  29. og 30. april.

– Da vi møtte KORK til øving
før Rockefeller, var jeg spent og
nervøs. Hadde hørt mye positivt
fra de andre i bandet om orkes-
teret. De positive forventning-
ene stemte godt. Hyggelige
folk, og det gikk utrolig fint, sier
Paul Hansen til Haugesunds
Avis.

Et lykketreff
Vokalisten i Vamp, som også
trakterer akustisk gitar, hadde
ikke  spilt med symfoniorkester
før Rockefeller-konsertene. 

– Uvant, du må følge med
dirigenten og telle takter. Ellers
er du ute å kjøre. Dirigent Nick
Davies er en hyggelig fyr som
jeg har blitt godt
kjent med.

– Er det ikke i
overkant å utgi
enda en symfo-
nisk plate?

– Forrige gang
var en ekstrem suksess, et lykke-
treff.  Vi kan ikke regne med å
selge like mye som sist. Slik jeg
opplever bandet er dette ønske
om å gjenta den musikalske rei-
sen. Med KORK får vi annen far-
ge i lydbildet, men beholder
Vamp-sounden, sier Hansen. «I
full symfoni» gikk i alt 150.000 i
2005. 

15 låter
Det nye albumet består av 15
låter fra hele Vamps karriere.

Også sanger fra siste utgivelse,
«St. Mandag» er tatt med. Paul
Hansen er vokalist på fem av

låtene, to av dem i
duett med færøys-
ke Eivør
Pálsdóttir.

– Var det van-
skelig å synge med
KORK?

– Jeg synes det er litt bedre å
synge med et orkester. Fint å lig-
ge og flyte oppå. Hadde forven-
tet at det skulle være mer utfor-
drende. Det aller meste du
hører på albumet er fra Rocke-
feller. Vi hadde mulighet til å
rette opp et par skjønnhetsflek-
ker  i studio. Det var ikke spesi-
elt for meg.

Å spille i Tysvær
Hansen gleder seg til å ta fatt på
turneen med KORK  som starter

i Trondheim Spektrum 19.
november. 23. står Tysvær Are-
na for tur. Hansen synes det blir
spesielt å spille i hjembyen, selv
om Oslo etter vært har blitt
byens hans etter ti år i hovedsta-
den. 

Metallica med strykere
– Da Metallica spilte med stry-
kere for mange år siden, tenkte
jeg at det må være fantastisk å
gjøre det samme. Øyvind (Sta-
veland) sier at Tysvær Arena er
en flott plass på spille.

Hansen skryter av Eivør Páls-
dóttir som er med på turneen.
En artist med flott stemme. De
har samme humor og en god
tone seg imellom.

– Favoritt på albumet?
–  Jeg synes «Tir n’a Noir» har
blitt veldig fin. 

truls.horvei@h-avis.no

PÅ ROCKEFELLER: Paul Hansen og resten av Vamp med Kringkastingsorkesteret i ryggen. FOTO: DAG THORENFELDT

Cortina har vært i studio og
spilt inn et nytt album.
Vokalist i bandet, Paul Han-
sen forteller at platen er
spilt inn i Propeller Studio
med Mike Hartung som
produsent, slik som på den
første utgivelsen.

– Vi er fornøyd og gleder
oss til å gi ut platen og

påfølgende norgesturné.
Regner med at vi gir den ut
i slutten av februar/ begyn-
nelsen  av mars, sier Han-
sen.

Cortina  har hatt en lang
pause uten å gi ut musikk.
Stort sett samme gjengen
som sist og for tiden bare
haugesundere i bandet.

Cortina-plate til våren

«Vi vil gjenta
den musikalske
reisen»
Paul Hansen, musiker

CD: Vamp gjør alltid jobben. Prosjektene deres er  solide
og seriøse, om det så er album eller konserter. Når Vamp
har slått seg sammen med Kringkastingsorkesteret enda
en gang, forventer vi  noe nytt. Det gjør vi siden låtmateria-
let er  annerledes enn på «I full symfoni» fra 2005. 

Et lurt trekk å ta med seg en heller ukjent vokalist, Eivør
Pálsdóttir fra Færøyene. Det gjør seg når hun synger på
både norsk og sitt eget morsmål. «Et nytt land» er et av de
fire-fem virkelig fine låtene på albumet av i alt 15. Sjarme-
rende og inderlig. Hun er også god sammen med Paul
Hansen på «Tir n’a Noir», som publikum og Vamp aldri blir
lei av.

Fra forrige album, «St. Mandag» har Vamp og KORK
plukket hele fem låter. Det er  i overkant, og låtene er ikke
så mye annerledes enn originaltappingen. Vamp med sym-
fonikere i ryggen blir sjelden for pompøst. De kler hveran-
dre. Blir sikker tøft å se band og KORK i aksjon i Tysvær Are-
na og andre steder.   

«I full symfoni II» er mer et hvileskjær å regne i Vamp-
katalogen. Men sikkert et must for lokale fans og over det
ganske land. Andre låter som kan nevnes på plussiden:
«Gla i deg», «St. Mandag», «Alt i orden». Venter spent på
neste trekk fra Staveland & co.        

Anmeldt av Truls Horvei 

I nye og gamle spor
Vamp: «I full sym-
foni II» *** Local
Caption ***
Vamp: «I full sym-
foni II»

Vamp:
«I full symfoni II»
Majorforlaget/ NRK

Mer et hvileskjær
å regne.’’


