
Konsertklare vamper 
 
Øyvind Staveland (bildet) blir ikke mo i knærne 
av forventningene konsertpublikummet stiller 
med: – Jeg synes ikke det er tungt. Spille live kan 
vi, sier han. Forrige gang Vamp spilte i 
Sandefjord var under Baderock i 2006, hvor bildet 
er hentet fra.Foto: Olaf Akselsen  

Alf Tore Bergsli  
– Vi lengter etter å komme i gang, sier Vamp-
veteranen Øyvind Staveland. 
 
 
–

 Nå jobber vi på spreng. Det er en lang turné som 
skal forberedes, sier Staveland. 
Promo-arbeidet med plata "St. Mandag" er 
overstått og nå er det landeveien som venter. En 
lang landevei. Det populære norske bandet har 
booket sceneopptredener nesten hver dag fram til 
midten av desember – Sandefjord og Verdensteateret inkludert 28. november. 
– Vi kunne ha jobbet hver dag, men må legge inn noen hviledager for å spare stemmebånd og slikt. 

Stor etterspørsel 

Selv om turneen ennå ikke har begynt, er mange konserter blitt utsolgt, og bandet har satt opp ti 
ekstrakonserter for å prøve å døyve etterspørselen. 

– Det er nesten uforståelig at folk har kjøpt billettene kanskje to-tre måneder før vi skal ut på turné. 
Det forteller litt om tilliten folk har til oss, sier Støvland. 
– Heldigvis inspirerer det mer enn lammer oss. Vi lengter etter å komme i gang. Når man går på 
scenen er det fantastisk å vite at det er en full sal som venter, og at publikum ankommer med store 
forventninger. 
– Er det vanskelig alltid å måtte innfri? 
– Jeg synes ikke det er tungt. Spille live kan vi. Da er det heller vanskeligere å lage en plate hvor 
man hele tiden har forventningen om forandring – samtidig som vi skal låte som vi alltid har gjort. 
Som traktør av fele, bratsj, trekkspill og fløyte, har Staveland vært en grunnpilar i Haugesund-bandet 
Vamps 18-årige historie. 
Lei har han ennå ikke blitt. 
– Nei, langt ifra. Spesielt når man har arbeidet fram en ny plate med noen nye grep, blir man 
inspirert på nytt, sier han. 
– Kontrastene har da også gjort det mer givende. Vi har spilt i alt fra bittesmå lokaler til Oslo 
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Spektrum. Og alt har vi bygd opp selvhelt fra bunnen. Det har vært hard jobbing, men utrolig 
spennende. 

 

Nytt album 

"St. Mandag ble sluppet denne uka og er deres åttende studioalbum og deres ellevte album totalt. 
– Den er litt dypere, med større kontraster i lydbildet, forteller Staveland. 
Heldigvis inspirerer det mer enn lammer oss. 
Øyvind Staveland 
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