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• Økonomiske rapporter 
• economic reports 

Bil, båt og mc  
Data, tele & mobil  
Helse og velvære  
Hjelp til eiendommen  
Kultur, sport og fritid  
Kurs og konferanser  
Reiser og ferie  
Restaurant & kafé  
Shopping  
Trafikkinfo  
Utdanning  
Julebord  

MARKEDSPLASSEN

LOKALAVISENE 
Fosna-Folket: By 
uten barnehage?  
Hitra-Frøya: Stemte 
for Hestvika kai  
Levangeravisa: 
Flere kan forsvinne 
fra LFK  
Sør-Trøndelag: Ola 
T. blir statssekretær  
Trønderbladet: 
Gratulerer Melhus 
med pol  
Verdalingen: Pål 
Sverre på slottsball  
Oppdal og omegn  

ADRESSA SOM PDF 
Kjøp og les avisen: 

Vamp: : : : : SISTE STIKK  

Solid mellomspill 
CD: Aldri dårligere enn solid, men sjelden opp på de store toppene.  

Med et mulig unntak for andreplata, har 
Vamp gang etter gang gått i studio, 
bevist sin klasse og overgått 
forventninger. Selv om de mistet en av 
landets beste vokalister, holdt de 
kvaliteten oppe og fortsatte. «Siste 
stikk» er deres syvende studioalbum. 
Den har ikke den samme vinn-eller-
forsvinn-kraften som preget 
forgjengeren, «Månemannen», men den 
bekrefter at haugesundsbandet sjelden 
er dårligere enn solid. 

Ingvar Hovland har begått de fleste 
tekstene denne gang. Musikalsk er plata 
typisk Vamp, men samtidig variert, fra 
mektig ryggdekning fra 
Kringkastingsorkesteret via stillferdige 
ballader, til rocka folktrøkk i «Nok ein 
sang om havet». På sitt beste er Vamp 
blant de overlegent beste i landet til å 
skape sanger av dikt. De har gjort solid 
arbeid her også, men de definitive 
sangene er færre enn på de beste 
Vamp-platene. Her er det tittelsporet og 
«Spor av Glør» som best viser Øyvind 
Stavelands kvaliteter på det krevende 
feltet. Summen er et album som fortoner 
seg som et solid mellomspill i bandets 
karriere. Ikke mer, ikke mindre. 

Høydepunkt: «Siste stikk» og «Spor av 
glør» 

 

 
 

 
Wyclef Jean:  

- Ta med dansesko! 
- Og et håndkle og en ekstra t-skjorte. Wyclef har tatt 
med Brooklyn-karnevalet til Trondheim! sier Wyclef 
Jean selv, noen timer før han går på scenen i 
Dødens dal i kveld. 

» forsiden | kultur | musikk | musikkanmeldelser 
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SISTE STIKK 
Artist: • Vamp • • • • 

Tekst: ANMELDT AV TERJE EIDSVÅG     

 

Foto: cover 

SKRIV DIN MENING 

Hele debatten  

 Tittel

 

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. 
Innlegg må undertegnes med fullt navn. 
Innlegg med usaklig innhold eller 
upassende språkbruk blir ikke publisert

 Fornavn  Etternavn

 Epost  Send meg svar 

 Send innlegg

Tips en venn ! Til: epostadresse Fra: ditt navn Send tipset
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 1

Lager tv-serie om sitt eget liv  25.10.05 | 17:15  |  
kultur 

Les også: 
- Jeg skal feste med studentene  
Video: Wyclef Jean ankommer Trondheim 
(mandag)  
Slik var Roskilde-konserten  

Snøvær sinker 
flytrafikken 
- Møt opp tidlig  

Mann fastklemt etter 
ulykke 
Ulykke på Hitra  

 

Eva gleder seg til Beckham 
-Herlig! Jeg gleder meg til å se Beckham! 

Les mer  25.10.05 | 15:40  |  
trondheim 

Les også: 

 
Siste nytt fra Hellas 

Vær kl. 15.00: Trondheim 0.3°
C | Steinkjer 0.1°C | Røros 

-3.8°C | Været | Værvarsel 

  
Utvidet søk | Skattesøk  
Søk i adressa.no   Søk  

Populært: UT-brudd | kjendistoppen
| Quiz | Spør Eva om sex 
Spesial: Fantasy | Politiloggen | 
Ville veier | Nye viner | UT-brudd 

   
Sett adressa.no som startside  

 Mer fotball:

Odd best etter 
ferien  
Disse tallene lyver 
ikke: Odd Grenland 
topper tabellen for 
høstsesongen 
foran Vålerenga. 
Start ligger under 
midten, og Brann 
og Fredrikstad er 
på nedrykksplass. Les mer  

Betalte tilbake i skam  
Zlatans Juventus best i Europa  
Eggen: - Vi er underdogs!  

10 Siste Nyheter 
17:10 EU forbyr import av fjærfe 

fra Kroatia 
17:04 - Ta med dansesko! 
16:55 Mann fastklemt etter ulykke 
16:52 Tak på tur 
16:21 Nannyhjelpen får kritikk av 

PFU 
16:20 Pound kritiserer Miller 
15:52 Snøvær sinker flytrafikken 
15:40 Eva gleder seg til Beckham 
15:25 Mildværet kommer! 
15:07 Her døde fire kyr 

Legen reiser med Mette-Marit 
Kongefamilien kom 
til London mandag 
kveld for å besøke 
dronning Elizabeth. Mette-Marit 
får redusert program under 
besøket. 

- Ta med dansesko!  

- Jeg skal feste med studentene  

Løkken Musikkorps  

En måned til termin  25.10.05 | 
09:48  |  utenriks 

• Konsert  

5 Siste Film 
yes 

5 Siste Spill 
MORTAL KOMBAT: SHAOLIN 
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