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Vamp feirer 25-årsju-
bileum i år og har tatt
med seg gamle og nye
låter ut på turné. I
april spiller de i
Hamar på en arena
de har et spesielt for-
hold til.

■ HAMAR
Asgeir Høimoen
90836091 / ahoi@h-a.no

– Jeg håper folk legger merke til

at det har skjedd noe, samtidig
som særpreget er beholdt, sier
Øyvind Staveland i Vamp.
Han er den eneste somhar vært

med i bandet helt siden oppstar-
ten i 1991. Nå feirer de 25-årsju-
bileum og har tatt med seg en ny
besetning ut på turné.
– Jan Toft, som var vokalist da

vi startet opp, har blitt med igjen.
Vi har gjort noen gode funn, og
har hatt litt flaks da vi har funnet
nyemedlemmer, sier Staveland.
Sammenmed Odin Staveland,

Bjørn Berge, Kjetil Dalland og Lars
Eirik Støle utgjør de dagens utga-
ve av det velkjente bandet.
–De nyemedlemmene har fått

velge deler av settlisten til turne-
enmed låter de har et forhold til.
Det har vært et smart grep og har
gitt en fin settliste, sier Staveland.
Om under én måned gjester

VampHamar og Hamardomen.

– SPESIELLE RAMMER
– Vi har spilt der før, men det er
en stund siden nå.Man får et for-
hold til slike steder. Det er spesi-
elle rammer, og vi må til og med
spille på en litt annenmåte der. Vi
har blitt glad i plassen, sier han.
Staveland forteller at publikum

kan vente seg en god blanding av
låter på konserten.
–Vi har tattmed oss både gam-

le og nye låter ut på turneen. Vi vil
spille låtene vi tror folk vil høre,
sier han, og lover at sanger som
Månemannen, Liten Fuggel og Tir
n’a Noir vil bli spilt.
I fjor slapp de sitt hittil nyeste

album Populas til gode kritikker.
Staveland forteller at det har vært
en spennende jobbmed albumet.
– Det var en forløsning. Vi har

gjort noen grep, og gått ut av de
trygge vante stiene, sier han.

– ET EVENTYR
Etter 25 år i bandet synes Stave-
land jobben fortsatt er like given-
de.
– Drivkraften er at det er en

voldsom spennende jobb, ogman
kan skape noe og reise rundtmed
det til folk. Kameratskapet vi har
ute på tur er veldig viktig. Det er
et eventyr. Vi har vært sjukt hel-
dige, sier han.
Han er også opptatt av at de

hele tidenmåkomme seg videre.
– Etter over 20 år handler det

om fortsatt å være i utvikling,
samtidig somman bevarer iden-
titeten. Det er jo en fare for å gjen-
ta seg selv, smiler han.

MUSIKK: VAMP SPILLER I HAMARDOMEN 24. APRIL

–Det er et eventyr
JUBILEUM:Vamp feirer 25 år, ogØyvindStaveland og de andremedlemmene tarmed seg bådegamle og nye låter til Hamardomen i april. Det er en arena de har et spesielt forhold til, og gleder seg til
å opptre på. FOTO: ANDERSGROBSTOKDALEN

FAKTA

■ Startet opp i 1991 med lokale
musikere i Haugesund.
■ Slapp sitt første album «God
morgen, søster» i 1993.
■ Vamp består i dag av Øyvind
Staveland, Jan Toft, Odin
Staveland, Bjørn Berge, Kjetil
Dalland og Lars Eirik Støle.
■ Har gitt ut til sammen 16
album.
■ Feirer 25-årsjubileum i år,
og er ute på turné. Kommer til
Hamardomen 24. april.

VampLørdag 2. april slipper countryar-
tisten Nina Flaaseth sitt debutal-
bum«Living on»med konsert på
Myklegard.

■ LØTEN
Geir Vestad
915 29690/gve@h-a.no

Nina Flaaseth er bosatt i Vang,
men vokst opp i Løten. Og det er
grunnen til at hun har valgt My-
klegard som konsertarena.
–Det er greit å støtte opp under

det lokale, sier hun.
Første smakebit fra albumet var

singellåten «Calling All Heroes»,
somble sluppet digitalt 20. febru-
ar. Og den spilles nå på radiosta-
sjoner verden over – i USA, Aust-
ralia og Europa, forteller hun.
Tidigere har hun spilt på en

rekke countryfestivaler, både her
til lands og i utlandet. Og hunhå-
per at albumet skall bli en døråp-
ner til enda flere festivaler og
spillesteder. Blant låtskriverne
hennes er amerikanske Jan Buck-
ingham, Grammy-nominert to
ganger og som har medvirket på
låter til flere av de store country-
artistene i USA.

Slipper debutalbum

NINA FLAASETH: Plateslepp på hjemmebane i Løten.


