
Holmestrand-aktuelle
Vamp husker godt sist
gang bandet var i byen,
da en energifull eks-
ordfører tok dem imot.

LISA LUNDHAGA
Telefon 33099012

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Vamp er på sin
andre del av “Liten Fuggel”-
turneen. På turnélista til det
folkemusikkinspirerte rocke-
bandet står Holmestrand.

–Minst like bra som storbyer
Haugesunderne opptrer i det
som blir et fullsatt Biorama på
lørdag.

– Hvordan er det å spille i
småbyer som Holmestrand
kontra storbyer?

– Det er minst like bra å spille
på mindre steder. Vi opplever
kanskje at publikum setter
enda mer pris på konserter og
kulturtilstelninger i sitt områ-
de, og at innbyggerne liker å
bruke byen sin i stedet for å
måtte reise inn til Oslo. Småby-
publikum gir ofte en litt annen

stemning og begeistring, sier
Vamp-frontfigur Øyvind Stave-
land til Jarlsberg.

Husker Brastad
Det er ikke første gangen Vamp
spiller i Biorama.

– Hva husker du best fra sist
dere var i Holmestrand?

– Jeg husker at Olaf Brastad
tok seg godt av oss. Jeg husker
ham som en veldig energifull
mann, minnes Staveland med
en latter.

På “Liten Fuggel”-turneen er
Vamp denne gangen forsterket
med trommeslager Torstein
Lofthus, som også var med på
innspillingen av ”Liten Fug-
gel”. Han turnerte med Vamp
høsten 2012. Vamp har også
fått med seg gitarist og multiin-
strumentalist Geir Sundstøl på
laget.

Fortsatt CD-sterk
Vamp har solgt mellom
180.000 og 190.000 eksempla-
rer av sitt ferskeste album “Li-
ten Fuggel”.

Albumet utkom i oktober
2012. Salgstallet er overras-
kende stort, sett i sammenheng

med at platesalget stuper jevnt
over i musikkbransjen.

Låta “Liten Fuggel” lå på VG-
lista Topp 20 i 13 uker både på
denne og forrige side av jul.

– Hva handler“Liten Fuggel”
om?

– Jeg synes folk selv skal gjøre
seg opp en mening om teksten,
sier Staveland mildt.

De gamle er ikke glemt
Før jul leverte Vamp 45 konser-
ter, og nå etter jul klinker ban-
det til med 50 til. Staveland
lover at publikum i Biorama
skal få høre klassikerne.

– I tillegg til de nye låtene så
spiller vi “Tir n’a Noir”, “Måne-
mannen”, “Ingeborg” og “Kim
du nå va”, blant andre. Jeg tror
folk ville blitt litt sure hvis vi
bare hadde spilt det nye mate-
rialet, sier han humrende.

Han trakterer både fiolin,
bratsj, trekkspill og fløyte i til-
legg til å synge.

Byttet ut
Paul Hansen er hovedrøsten
du hører på “Liten Fuggel”.
Hansen er relativt fersk i
Vamp-historien.
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– Glemmer ikke f

IIKKKKEE EETTTT LLEEDDIIGG BBIIOORRAAMMAA--SSEETTEE:: Vamp-konserten i Biorama kommende lørdag er utsolgt for lenge siden. Ban
sen, Øyvind Staveland, Odin Staveland og Calle Apeland. (Foto: Haakon Nordvik)
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på alle varer!
Se coop.no
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Bli medlem og
få kjøpeutbytte
på alle varer!
Se coop.no

Appelsinjuice
Coop. 1,5l. Fra 8,33/l

1 stk 20,70
Gjelder uke 7-9

HuskHusk
Valentin

e’s day!
Valentin

e’s day!

Medlemskuppet varer fra 4. februar til 17. februar.
Utvalget kan variere fra butikk til butikk. Forbehold om utsolgt.

Langstilkede roser
Ensfarget og miks. 20 stk

MEDLEMSKUPP

59,90

Oppvaskmiddel
Yes. 20 stk. Fra 1,25/vask

1 pk 52,50
Gjelder uke 7-9

9790

Kyllingfilet
Coop. 1,1 kg.
Pr pk
Pr kg 89,00

2000

Druer
Grønne og røde. 500 g.

Pr kurv
Pr kg 40,00

Vamp:



Kjente stemmer som Vidar
Johnsen og Jan Toft er tidligere
vokalister i bandet.

– Hva er fordeler og ulemper
ved å skifte ut besetningen?

– Det er klart en stor ulempe
når en frontfigur med en kjent
identitet forlater bandet, spesi-
elt når du har hatt et stort publi-
kum. Dét kan være skummelt
for et band. Heldigvis har det jo
gått veldig bra. Fordelen er at vi
ikke stagnerer. Nye impulser
kommer inn ettersom alle voka-
listene har hatt ulik måte å synge
på, resonnerer han.

Like inspirerende nå
– Hvordan er det å spille i Vamp
nå sammenlignet med for 20 år
siden?

– Det er vel så inspirerende i
dag. Vi har vært igjennom mye,
og nå har vi nye yngre krefter.
Jeg har opplevd å spille med an-
dre artister, kor, korps, beset-
ninger og symfoniorkestre. Vi er
et band som stadig er i drift og
forandring, sier haugesunderen.

Finner et godt ansikt
Staveland har tidligere uttalt at
han gjerne velger seg ut et fjes i

publikum som han konsentrerer
seg om i løpet av konserten.

– Det er ikke slik at jeg niglor,
men jeg liker å finne et godt an-
sikt som blir en slags leverings-
adresse for meg, forklarer han.

– Har dere noen rutiner før
dere går på scenen?

– Det er ulikt fra person til per-
son. Noen er rastløse og tar seg
en gåtur, mens andre sitter helt i
ro. Personlig liker jeg å tusle
rundt i kulissene og ta inn stem-
ningen og summingen fra publi-
kum, avrunder frontfiguren.

Håndverkere restaurer-
te deler av “drenges-
tua” ved Våle Preste-
gård på samme måte
som steinaldermen-
neskene ville gjort.

LISA LUNDHAGA
Telefon 33099012

VVÅÅLLEE:: Kulturminnefondet ga
147.500 kroner til Stiftelsen
Våle Prestegård for å restaurere
veggene i drengestua. Rommet
er fra 1641.

“Win-win”-situasjon
Samtidig som rommet på rundt
20-25 kvadratmeter får et løft,
var det lagt opp som et kurs for

håndverkere i en eldgammel
teknikk kalt “rapping”.

Fem firmaer fra Vestfold del-
tok, blant dem Roys Murerser-
vice fra Holmestrand.

– Teknikken har opphav i
steinalderen og innebærer å
tette og pusse tømmervegger
med leiremørtel, opplyser kur-
sleder og murmester Svein-
Tore Gade Larsen.

Fortelle historien videre
Murmesteren driver uteluk-
kende med restaurering og
vern av fredede bygninger.

– Hensikten er å bevare byg-
get som det var opprinnelig, og
fortelle historien til prestegår-
den videre til generasjoner, sier
Gade Larsen.

Råvarene til leireblandingen

er ultralokale: Leire og lin er
hentet fra Våle.

Riksantikvar Anders Hasle-
stad var også innom Våle Pres-
tegård.
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forrige gang

ndet har spilt i Biorama også tidligere. Fra venstre: Torbjørn Økland, Paul Han-

“Rappet”372årgamlevegger

UUNNGGEE OOGG LLOOVVEENNDDEE:: Karl Andreas Johnsen (t.v) og Vincent Hen-
riksen er lærlinger i henholdsvis firmaene Murmester Gade Larsen
og Murmester Dag Arne Nilsen AS. Her blander lærlingene sam-
men sand, leire og lin for å få riktig “leiremiks” som skal pusses på
veggen i drengestua i flere lag. – Kult å gjøre det på “gamlemåten”,
sier Johnsen. (Alle foto: Lisa L. Haga)

VELKOMMEN TIL BRYLLUPSMESSE 17.02. kl. 13.00
Vi inviterer alle som skal gifte seg
til bryllupsmesse i butikken hos
Tilbords Holmestrand førstkom-
mende søndag 17.02.13 kl 13-15.

Her kan du få inspirasjon til
borddekking, brudebukett,
kirkedekor, velvære av vipper
og negler, bryllupsringene,
morgengaven, bryllupskaken,
middagen, leie av kokker og
servitører og hjelp til å sette opp
bryllupslister.

Det vil bli gode messetilbud fra
flere av arrangørene, give-aways
samt trekning av fine gaver til
brudeparene som kommer.

Smaksprøver fra Drømmekake
og Lunsjhuset.

Arrangementet er GRATIS og er et samarbeid
mellom Alliance Optikk, Vippetippen,
Buketten, Lunsjhuset, Drømmekake
og Tilbords Holmestrand

Lik oss gjerne på facebook
Holmestrand, tlf 33 09 66 00

www.tilbords.no

FFAAKKTTAA
VVAAMMPP
•Røtter i Haugesund.
•Aktuell med albumet“Liten
Fuggel”.
•Kjent for låter som“Tir n’a
noir”,“Månemannen”og“Kim
du nå va”.
•Bandet spiller folkemusikk
kombinert med viser og rock.
•Har holdt koken siden 1991.
•Vokalisten i bandet har flere
ganger blitt skiftet ut.
•Har utgitt ni studioalbumer
og fått fem Spellemann-priser.

MMUURRMMEESSTTEERR Roy Holmvik og
byggmester Morten Flannum
fra Holmestrand deltok.

RRAAPPPPEETTEEKKNNIIKKKK innebærer å tet-
te og pusse tømmervegger med
leiremørtel.

DDRREENNGGEESSTTUUAA er ikke mer enn
20-25 kvadratmeter stor.


