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Vamp har jerngrep om Stavanger-publikummet: Bandet har 
allerede solgt ut fire konserter i Stavangeren i midten av 
november.  

Kjetil Wold 
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Slik ser Vamp-guttene ut i dag. Fremst: Øyvind 
Staveland. Ellers fra venstre; Vidar Johnsen, Calle 
Apeland og Torbjørn Økland. Foto: Karl Henrik 
Børseth  

Saken
Vamp-billettene koster rundt 300 kroner 
stykket. Fire utsolgte konserter betyr 
dermed en bruttoomsetning på 540.000 
kroner.  
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- Skulle ta vare på Toskas familie 

Innenriks  
Rekordhøye temperaturer på 
Nordvestlandet  
Fallo kjent skyldig for uaktsomt drap  
Valgerd Svarstad Haugland slo tilbake  
Fallo erkjenner uaktsom forgiftning  
Jærbønder er forberedt på hardere 
konkurranse 

Økonomi  
Aksjonerer mot prøveboring   
Rogaland har størst inntektsforskjeller  
Nordmenn har tillit til oljeboring i nord  
Høyere prisvekst enn ventet  
Pan Fish Norway kjøper Aqua Farms  
NHO-forening vil ha pc til alle elever 

Politikk  
Valgerd Svarstad Haugland slo tilbake  
– Kristin Halvorsen kan bli finansminister   
SVs sosialhjelp gir 300.000 i årslønn   
- SV må ikkje bli likare Ap   
Rogaland SV køyrer fram Langeland  
Ap kan ofre Giske i regjering 

Utenriks  
Bekreftet antall døde er steget til 22.000  
FN ber om 1.74 milliarder til 
jordskjelvofrene  
Minst 22 drept i bilbombe nord i Irak  
Britisk politi arresterer menneskesmuglere  
– Merkel vil bryte parløpet med Frankrike   
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EUs steg inn i Orienten  
Norden som framtidsmodell 

Stavanger vil ha Vamp  

Populære haugesundere: To av 
konsertene er sittekonserter, to er 
ståplasskonserter. Til sammen er det 
solgt 1800 billetter. 
 
Bookingsjef Ole Petter Søllesvik i 
Stavangeren er ikke veldig 
overrasket: 
- Vi visste på forhånd at Vamp er et 
sikkert kort. Bandet har alltid trukket 
bra med folk på konsertene sine i 
Stavanger. Det mest overraskende er 
at konsertene ble utsolgt så fort - og 
det kun på noen ganske få annonser i 
avisen. 
 
- Sultent publikum 
Ekstrakonserter legges nå ut til til 
torsdag 17. og fredag 18. november - 
det blir dobbelkonserter disse to 
dagene. De to andre konsertdagene 
er onsdag 16. og lørdag 19. 
november. 
 
Søllesvik mener at det var et 
sjakktrekk av Vamp å ta seg to års 
pause. - Det betyr at publikum er 
sultne på å høre Vamp igjen. Og det 
betyr også at publikum ikke har glemt 
dem. 
 
Bookingsjefen mener at haugesundsbandet definitivt er inne på topp ti-listen 
over landets mest mest populære konsertattraksjoner. 
 
- Men hva er hemmeligheten? 
 
- Mange forhold spiller inn. Vamp er et drivende solid liveband, og gruppa 
har også et bredt utvalg av gode låter. Og på dette området sliter mange av 
nykommerne: Ofte har disse bare noen ganske få kjente låter. 
 
Ny plate 
Søllesvik peker også på to andre forhold: Vamp har - i likhet med en artist 
som Bjørn Eidsvåg - flere sanger som rører lytterne: - Vi vestlendinger liker 
å bli utfordret på det emosjonelle planet. 
 
Han legger dessuten til at retro selger. Vamp er et band som har et solid 
grep om publikum fra trettiårsalderen og oppover. Og dette er folk som 
jevnt over har bra med penger i lommeboka. 
 
Vamp gir ut sitt nye studioalbum en snau måned før stavangerkonsertene: 
«Siste stikk» gis ut 24. oktober. Oppfølgeren til 2002-albumet 
«Månemannen» er spilt inn på Ryvarden fyr utenfor Haugesund. 
 
kjetil.wold@aftenbladet.no  

- Skulle ta vare på 
Toskas familie
- Hvis det går ille for meg, så ta vare på familien 
min. Dette skal David Toska ha sagt til Metkel 
Betew kort tid før Nokas-ranet.  

Renberg + Ottesen= 
Barneteater med 
schwung
Barne- og ungdomsteateret ved 
Rogaland Teater blir 50 år i 2007. Det 
feirer de med å samarbeide med Jan 
Ove Ottesen og Tore Renberg om å lage 
jubileumsforestilling.  

Sola trakk råsterke 
russere
Sola Håndballklubb var maksimalt 
uheldig med trekningen for 3. runde i 
cupvinner-cupen for kvinner. Laget 
møter det sterke russiske laget Kuban 
Krasnodar.  

Ansatte utsatt for 
stråling
Et røntgenlaboratorium ble stengt med 
øyeblikkelig virkning på Stavanger 
Universitetssjukehus(SUS) i dag. Det 
viste seg at en to meter bred vegg i 
laboratoriet manglet såkalt 
blyskjerming.  

Rekordhøye 
temperaturer på 
Nordvestlandet
Middeltemperaturen for de første 10 
dagene av oktober i år er den nest 
høyeste som er registrert de siste 50 år 
i kystområdene i Møre og Romsdal.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Våre partnere 

Sting på nynorsk  

 

Kjell Inge Torgersen 
har lenge hatt en tanke 
om å spille inn et 
utvalg av Sting sine 
låter. Nå blir tanken til 
handling i Utstein 
Kloster.  

 Les mer 

Hard Zoom-start 

 

Zoom starter på 
skikkelig heavy vis i 
dag. Tre hardrock- 
band skal vise hva de 
er gode for på 
Checkpoint. 

 Les mer 

Dette vil vi se 

 

Aftenbladet.no spurte 
kinopublikummet hva 
det ville ha. Brad Pitt, 
Angelina Jolie og 
Tolkien ble 
publikumsvinnerne. 
Med utgangspunkt i 
verdensomfattende 
funderinger omkring 
«Hva vil folk ha på 
kino?» forsøkte 
Aftenbladet på 
ettersommeren å 
antyde at kinogjengere 
er ute etter noe annet 
enn det de får. 
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Renberg + 
Ottesen= 
Barneteater 
med schwung 
Barne- og 
ungdomsteateret ved 
Rogaland Teater blir 50 
år i 2007. Det feirer de 
med å samarbeide med 
Jan Ove Ottesen og Tore 
Renberg om å lage 
jubileumsforestilling. 

 Les mer 

 

Vestlandsk 
Heartbeat med 
feil adresse? 

Brit Eikeland var den 
vakraste jenta i bygda, ei 
øy ved Stord ein stad. Ein 
dag blir ho funnen 
flytande i sjøen av Tore 
og Tommi, to kameratar i 
15-16-årsalderen.  

 Les mer 

 

Litt flatt 

Etter ni barnebøker og to 
krimmer vender Bjørn 
Ingvaldsen (f. 1962) 
tilbake til sitt litterære 
utgangspunkt: Hans siste 
bok, «Rally», er en 
novellesamling, slik også 
de to første var.  

 Les mer 

 

Ustrukturert 
forteljarglede 

Utgangspunktet for 
Adelheid Seyfarths 
debutroman er eigentleg 
ganske lovande. Sjølv om 
ein har lese mange bøker 
om det å finna attende til 
røtene sine, er det 
framleis noko 
umiddelbart interessant 
ved det å knyta saman 
ulike kulturelle 
bakgrunnar i eitt 
menneske.  

 Les mer 

 

For eksempel 
meg 

Boken «For eksempel min 
bror» er et form for 
personlig vitnesbyrd i 
romans form, skrevet 
med utgangspunkt i 
dagboknotater forfatteren 
arvet etter storebroren 
som døde under 
Tysklands russiske 
offensiv i 1943.  

 Les mer 

 

En liten nytelse 

Sigfried Lenz var den 
store helten. «Tysktime» 
ramlet ned i postkassen 
som en åpenbaring fra 
bokklubben.  

 Les mer 

 

- Hertervig var 
en stor religiøs 
maler 

Ledende Hertervig-
ekspert nytolker maleren 
etter mer enn 35 års 
studier.175-årsjubileet 
for Lars Hertervigs fødsel 
feires med to bøker og 
utstilling.  

 Les mer 

Kvekerne og 
«det indre lys» 
Lars Hertervigs foreldre 
var kvekere og outsidere 
hjemme i Tysvær. I 1837 
flyttet de med sønnen 
Lars på lasset til 
Stavanger, hvor 
menigheten «Vennenes 
Samfunn» var det 
religiøse sentrum for 
kvekerne.  

 Les mer 

 

Hommersåk-
jente debuterer 
på Ultima 

Else Olsen Storesund 
monterer skruer mellom 
strengene i pianoet sitt 
og lever av den 
preparerte musikken. 

 

 

Madagasker 
Topp animasjonsfilm for hele 
familien. Laget av teamet bak 
"Shrek". Vises i både norsk 
og original versjon.  

Shark Boy og Lava Girl i 
3D 
Familiefilm med tøffe 3D 
effekter. Fra regissøren av 
"Småspioner". Norsk tale  

Charlie og 
sjokoladefabrikken 
Johnny Depp som Willy 
Wonka i Tim Burtons versjon 
av Roald Dahls kjente 
barnebok. Vises både i norsk 
og original versjon.  

Elsk meg i morgen 
Tredje film i serien om Elling 
er en direkte fortsettelse av 
den første filmen.  

Izzat 
Kritikerrost norsk actionfilm 
fra hard gjengmiljø  

40 Year Old Virgin 
Suksesskomedie fra USA. 
Om 40 åring som ennå ikke 
har oppnådd det de fleste på 
hans alder har.  
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