
  

 

Kunst og kultur 

Mat og drikke 

Shopping 
Se alle bransjer her... 

 

Søk etter firma, 
bransje eller produkt 

  Søk

 

 

Oslopuls.no

Musikk

Film

Restaurant & uteliv

Kunst & kultur

Fritid

Hva Skjer

Anmeldelser

Debatt

Oslobilder

Bildeserier

 
Gluecifers siste tur 

Nye Oslopuls

Si din mening 
Vi har fornyet oss - hva 
mener du om vårt nye 
utseende? Prøv også vårt 
anmeldelsessøk. 

Spill gratis

SuDoku | Pacman | Tetris 
Arcade | Gems | Snake | 
Mahjong | Kryssord | 
Hangaroo | 

FLERE SPILL

Nytt i Oslo

Rare, nye smoothies 
Smoothies og sjokolade er 
nytt i byen. 

HVA SKJER I OSLO

Været i Oslo

TIL VÆRSIDENE 

I dag 20:00 -3ºC

Onsdag 02:00 -1ºC

  08:00 -2ºC

  08:00 -2ºC

  14:00 5ºC

Torsdag    2ºC

Fredag    9ºC

Lørdag    10ºC

Syng ut på Si;D

Jeg har ikke fylt 18 ennå. 
Jeg har det fint hjemme, 
og går på skole i 
nærområdet. Så hvorfor 
har jeg denne trangen til å 
komme meg ut av mine 
foreldres hus?  

TIL SI-;D

Oslo-opplevelser

GUIDE TIL EN GOD 
VINOPPLEVELSE 

FINN DIN SPORTSPUB 

GUIDE TIL 
STUDENTPUBENE 

SYKLING PÅ GLATTA 

GUIDE TIL BRUNE BULER 

FLERE OPPLEVELSER

Vamp i farta  
- Vi har ingen planer om å gi oss etter denne platen, sier turnéklare Vamp. "Siste stikk" 
får en 5'er av vår anmelder. 

ERIK GULBRANDSEN
 

- Dette har vært en lett plate å spille inn, men den 

er vanskelig å gi ut - som alltid. Vi har brukt rundt ett år på å lage "Siste stikk", og spilt inn 
platen både hjemme i Haugesund, på Ryvarden Fyr og i Store Studio i NRK, forteller Øyvind 
Staveland. 

Priser i fleng. 
 

Gruppen er ute med sitt niende album, og har så langt tatt med seg tre Spellemannpriser, 
Prøysenprisen, Rogaland fylkes bragdpris, en platinaplate og fem gullplater i karrièren.  

- Kolbein Falkeid er som alltid representert med flere tekster, og Egersunddikteren Ingvar 
Hovland har skrevet halvparten av tekstene til "Siste Stikk". Hvordan plukker dere ut tekster 
dere vil ha med?  

- Det er en kombinasjon. Vi finner en del tekster selv, samt at vi får tilsendt veldig mange 
tekster. I starten blir det derfor en lang leseprosess, før vi prøver ut 16-17 tekster. På "Siste 
Stikk" er 3 av dem blitt med, forklarer vokalist Vidar Johnsen.  

- Mye av tekstmaterialet ligger klart når vi lager melodier, men gode låtskisser fungerer også 
bra for utvelgelsen av tekster. Det går begge veier, sier bassist Carl Øyvind Apeland.  

Kontraster. 
 

- Dere har som vanlig med flere morsomme tekster på platen, i tillegg til flere ettertenksomme 
tekster? Hvor viktig er det for dere å variere temaene på platene?  

- Der er fryktelig viktig med kontraster i platen. De vakre visene må få være vakre. Og få god 
plass. Men altfor like låter vil bli for trøttende. Vi ønsker å gi folk en mangfoldig musikalsk reise, 
mener Staveland.  

- Hvor mye jobber dere for å gjøre ting annerledes? Dere bruker jo mange av de samme 
tekstforfatterne og musikken er fortsatt lett gjenkjennelig. Er dere redd for at folk synes 
det låter for likt?  

- Vi tenker ikke på at vi bør fornye oss, men gjøre hver enkelt sang best mulig. Det virker veldig 
skummelt å skulle gå bort fra det kjent og vante, det som har ført til vårt særpreg, for å fornye 
seg. Vi er veldig opptatt av tekst og dialekt, og prøver heller å gi gode lydbilder, forklarer 
Staveland, som selv har laget musikken til de fleste sangene. Denne gangen er også sønnen 
hans med.  

- Odin Staveland er bare 20 år, og har helt andre greier og låter enn det vi bidrar med. Men 
samtidig er det innenfor våre rammer, og det fører bare til et større spenn i visene, sier 
Johnsen.  

Ingen tvangstrøye. 
 

- Det er mindre skummelt å gi ut plate nå enn tidligere, mener gitarist Torbjørn Økland.  

- Det er litt mindre tvangstrøye i dag enn da vi ga ut album nummer to og tre. Vi prøvde ikke å 
gjøre noe annet enn det vi gjør i dag, den gangen heller, men det var nok større press og 
forventninger til oss etter debuten. Nå er det er ikke skummelt. Nå blir det som det blir, forteller 
Staveland.  

I oktober 2006 kommer Vamp med ny CD og DVD fra konsertopptaket med 
Kringkastingsorkesteret. 2. november starter de årets turné.  

FOTO: Arntzen, Anita 

Les også: 
Vestlandsjuvelen Vamp25.10.2005 

KONSERTOVERSIKT 
Bergen (Ole Bull teatret) 2.-5. 
november 
Haugesund (Byscenen) 11. november 

Haugesund (Staalehuset) 12. 
november  

Tysvær (Tysværtunet) 13. november  

Stavanger (Stavangeren) 16.-19. 
november  

Hamar (Hamar OL-amfi) 20. 
november  

Kongsvinger (Rådhusteatret) 21. 
november  

Elverum (Elvarheim) 22. november  

Oslo (Sentrum Scene) 23. november  

Skien (Ibsenhuset) 24. november  

Arendal (Arendal kulturhus) 25. 
november  

Kristiansand (Byscenen) 26. 
november  

Sandnes (Sandnes kulturhus) 8.-9. 
desember  

Sentrum Scene 

Arbeidersamfunnets plass 1 

Se kart 

Tips oss: 
SMS - 1989 'op' Tlf 22 86 30 00 
E-post:oslopuls@aftenposten.no 

 Tips en venn    Skriv ut 
 

Hva skjer

 Oktober

M T O T F L S

               1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31                   

25.10 A Norwegian Tribute 
to The Ramones 
Konsert 

25.10 Design og arkitektur 
Diverse 

25.10 kl. 19:00 Det folk vil ha 
Scene 

25.10 kl. 12:00 Galleri Mamen 
Utstillinger 

25.10 kl. 19:00 Jeg er min 
egen kone 
Scene 

FLERE ARRANGEMENT

Mest lest

Lag din egen tapas 

Tapasfeber i byen 

Franske smaker i en uke 

Tidløs kvalitet 

HER FÅR DU TAPAS 

Filmanmeldelser

SANDTROLLET 
Elskverdig, eksentrisk og 
høyrøstet 

 
THE CONSTANT 
GARDENER 
Vemodig og arg thriller 
fra Afrika 

 
YES 
En ambisiøs, intrikat film 

 
A HISTORY OF VIOLENCE 
Mager og minimal 
nåtidswestern 

 
FLIGHTPLAN 
Bra start, men 
kræsjlander 

 
WALLACE & GROMIT OG 
VARULVKANINENS 
FORBANNELSE 
Effektiv underholdning 

HELE LISTEN

Finn utested:

 

 

 

Type sted

Hele området

Søk

Musikkanmeldelser

GOOD OR GOODBYE 
Rebekka& The 
Mysterybox 

 
Z 
My Morning Jacket 

 
NO BALANCE PALACE 
Kashmir 

 
YOU AND ME AGAINST 
THE WORLD 
Apotygma Berzerk 

 
THE LAST ROMANCE 
Arab Strap 

 
APOLOGIES TO THE 
QUEEN MARY 
Wolf Parade 

HELE LISTEN

Restaurant

CHAMPAGNERIA 

 
HÅNDVERKEREN 

 
HELLS KITCHEN, 
LADEGÅRDENS CAFÉ 

 
KOKKAMOK 

HELE LISTEN

Bildeserier

 
Film- høsten 

FLERE BILDESERIER

 

 

Papirutgaven | Abonner

 

 

Galleri 
Brandstrup 

Galleri F15

Galleri 
Haaken 

Galleri D40

Galleri 
Arctandria

Johan Bruns 
fotografier

Drammens 
Museum

Stenersenmuseet

Munch-
museet

Vigelandsmuseet
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