
- Vi skal ikke misbruke tilliten 

 

- Folk har nesten uforståelig stor tillit til oss. Den skal vi ikke misbruke, sier 
Vamps Øyvind Staveland.  

 
 
 
 

NY PLATE: Nå leverer «nye» Vamp sin første skive, kalt «St. Mandag». Bak fra høyre: 
Øyvind Staveland, Birger Mistereggen (ny), Odin Staveland (ny), Torbjørn Økland og Carl 
Øyvind Apeland (kalle).  
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Vamps kommende album «St. Mandag» 
starter med en enkel trommevirvel.  

- Er det gjort for å dempe forventningene, 
Staveland?  

- He he, nei, vi vil ikke dempe 
forventningene, fordi vi har noe svært godt 
å komme med.  

En lang rekke av de kommende 
konsertene på turneen er allerede utsolgt. 
Staveland medgir at han er litt overrasket.  

- Det er helt vilt. Og folk har kjøpt dette 
usett. Ny vokalist, nye låter og nye folk. De 
vet egentlig ikke hva de får, men de stoler 
såpass på Vamp at det nesten er til å få 
prestasjonsangst av, sier han og ler.  

Mye nytt på platen 
Ny vokalist er nok det som blir mest lagt 
merke til. Men det er mer nytt. På albumet 
er fem spor skrevet av nykommer Odin 
Staveland, mens vokalist Paul Hansen står 
bak to melodier. Resten er Øyvind 
Stavelands, med tekstebidrag fra Ingvar 
Hovland, Harald Sverdrup og Kolbein 
Falkeid.  

- Denne platen er mer direkte, mer rett på 
sak enn før. Det er vanskelig å forklare, 
men direkte er et nøkkelord helt fra 
grunnkompet til tekstene og vokalen, sier 
Staveland.  

Å bytte vokalist i et band er ikke bare bare. 
Vidar Johnsens erstatter er håndplukket, 
og Vamp-sjefen er ikke tvil om at valget av 
Paul Hansen var riktig.  

- Han har en inderlighet og samtidig en 
frekkhet som er nødvendig i Vamp. 
Dessuten er han vel så god som våre 
tidligere vokalister på dialekt og diksjon.  

Gamle hits 
Ny vokalist på nye låter er én ting. Men hva 
med de gamle sangene?  

- Her har Paul fått styre litt selv. Vi holder 
oss til de sangene han føler seg 
komfortabel med.  

- Noen låter må dere vel spille for ikke å bli 
kjeppjaget?  

- Ja, og de kommer. Vær sikker.  

Vamp er et av mange band som nå også 
gir ut en vinyl-versjon av albumet.  

- Det er så herlig å holde vinylplaten 
mellom hendene. Vi startet med en LP, og 
nå er vi der igjen. Hvem skulle tro det?  

Snart utsolgt  
Interessen for Vamp i er enorm i hele 
landet, og turnelisten på bandets nettsider 
viser at det er satt opp en lang rekke 
ekstrakonserter. Utsolgte konserter meldes 
blant annet i Sandnes, Haugesund, 
Bergen, Stavanger og Kristiansand.  

Interessen er ekstra stor i Stavanger. Den 
første konserten på konsertscenen 
Stavangeren ble solgt ut før annonseringen 
startet. Billettene til de neste fire 
konsertene ble også revet bort. Nå er det 
satt opp åtte konserter, fire hver dag fra 
onsdag til lørdag.  

- Vi kunne solgt flere. Det hadde ikke vært 
noe problem å ha ti fulle hus med Vamp. De er rett og slett enormt populære, sier Maria 
Klungtveit, daglig leder på Stavangeren.  

Den eneste konserten det er noen få billetter igjen til er onsdag 5. november.  

- De blir nok ikke liggende særlig lenge, sier Klungtveit.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

POPULÆRE: Det meldes allerede om utsolgte 
hus over hele landet i forkant av Vamps 
Norges-turné.  
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Her spiller Vamp i høst 
 29/10 - Haugesund, Byscenen UTSOLGT! 
 30/10 - Haugesund, Byscenen UTSOLGT! 
 30/10 - Haugesund, Byscenen UTSOLGT! 
 31/10 - Egersundhallen  
 01/11 - Agder Teater UTSOLGT!  
 01/11 - Agder Teater - Ekstra!  
 02/11 - Arendal kulturhus  
 05/11 - Stavangeren UTSOLGT!  
 05/11 - Stavangeren - Ekstra!  
 06/11 - Stavangeren UTSOLGT!  
 07/11 - Stavangeren UTSOLGT!  
 07/11 - Stavangeren UTSOLGT!  
 08/11 - Stavangeren UTSOLGT!  
 08/11 - Stavangeren UTSOLGT!  
 12/11 - Bergen, Logen  
 13/11 - Bergen, Logen UTSOLGT!  
 13/11 - Bergen, Logen - Ekstra!  
 14/11 - Bergen, Logen UTSOLGT!  
 15/11 - Bergen, Logen UTSOLGT!  
 16/11 - Ål i Hallingdal, kulturhuset 

UTSOLGT!  
 16/11 - Ål i Hallingdal, kulturhuset - 

Ekstra!  
 17/11 - Elverum, kulturhuset UTSOLGT!  
 18/11 - Nes, Kulturhuset  
 19/11 - Kongsvinger, Rådhusteatret  
 20/11 - Gjøvik kino  
 21/11 - Ullensaker kulturhus  
 22/11 - Oslo, Rockefeller  
 24/11 - Asker kulturhus UTSOLGT!  
 25/11 - Horten, Bakkenteigen kulturhus  
 26/11 - Askim kulturhus  
 27/11 - Nøtterøy kulturhus  
 28/11 - Sandefjord, Verdensteateret  
 29/11 - Larvik, Munken kino  
 30/11 - Skien, Ibsenhuset  
 04/12 - Grimstad, Luftslottet kulturhus  
 07/12 - Finnøy flerbrukshall  
 08/12 - Sandnes kulturhus UTSOLGT!  
 08/12 - 21:30 Sandnes Sandnes 

kulturhus UTSOLGT!  
 09/12 - 19:00 Sandnes Sandnes 

kulturhus UTSOLGT!  
 09/12 - 21:30 Sandnes Sandnes 

kulturhus - Ekstra!  
 10/12 - 19:00 Haugesund, Byscenen - 

Ekstra!  
 11/12 - 19:00 Haugesund, Byscenen - 

Ekstra!  
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