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Forside

Nyheter kommunevis

Alle nyhetene i dag

Aquas lille språklige

Kommunestyrene

Nytt fra NTB

Nytt fra politi og rett

Tønsberg

Horten

Holmestrand

Nøtterøy

Tjøme

Re

Stokke

Andebu

Hof

Valg 2005

Vestfold

Bil

Båt

Helsetips

På reisefot

Fotoalbum

Nettguiden

Nettmøte

Nyheter på SMS

Send en hilsen

 tb.no følger:
 
Fremtiden for 
Østre Bolærne 
Hva skjer med 
Østre Bolærne - 
nå som 

fylkeskommunen har kjøpt 
den? Her kan du følge 
utviklingen i saken. 

 

 
Bompenger 
Følg striden om 
Veipakke 
Tønsberg, 
gjennom 

Tønsbergs Blads 
nyhetsdekning. 

 

 
Aquas lille 
språklige 
Aqua gir deg tips 
om språklige feil 
og fallgruber. 

 

 
Nytt om bil 
Er du 
bilinteressert? Her 
finner du nyheter. 

 

 mest lest i går

1. "Galleon" i Bogen

2. Tar piller mot sex-
anger

3. – Nesten som hotell

4. Søkte tilflukt hos 
naboen

 Hva mener du?
 
Har du skiftet til vinterhjul? 
 

 Ja 

 Nei  
  

Bolig til salgs 

Velg område 

 Vestfold

Pris fra Pris til 

   

Avansert Søk SØK »

Biler til salgs 

Velg område 

 Vestfold

Velg bilmerke 

     Alle

Avansert Søk SØK »

Ledige stillinger 

Velg område 

 Vestfold

Arbeidsområde 

    Alle

Avansert Søk SØK »

 Annonsere

Annonsekalkulator 
Media Link

Annonsekalkulator 
Tønsbergs Blad

   
Vampete blink  

 
Vamp: 
"Siste stikk" 
(Major) 
Anmeldt av 
Terje Barø 
 
Ingen er i tvil om at dette er Vamp på sitt beste. Selv om jeg nok hadde ønsket meg et 
litt mer variert repertoar, er albumet i sum en velplassert blink og hvor også 
velkomponerte tekster framstår med tyngde og kraft. Vamp har utvilsomt funnet sin 
plass og identitet innenfor norsk populærmusikk, noe også "Siste stikk" bærer et tydelig 
preg av. Her beveger vi oss fra det poetiske og melankolske i eksempelvis 
"Gledespunkter" og "Et nytt land", til det mer rytmiske og irske Riverdance-inspirerte i 
"Har du sagt a, så har du sagt a". Positivt er det også at Haugesunderne satser mye på 
live-konserter for å tilfredsstille et stort og hungrig publikum. Nylig var man på en mini-
turne i blant annet Tønsberg. Neste høst kommer en ny CD sammen med 
Kringkastingsorkesteret, samtidig som man i fellesskap legger ut på en lengre turné og 
som starter sør i landet i november. 
 
 
 
Sist oppdatert: 25. Oktober 2005 15:42 
 

 

 
 
Tønsbergs Blad Diskusjon - Si din mening! 
 Ingen innlegg. 
 

 Hvordan kan Tønsbergs Blad følge opp denne saken? 

 Print ut artikkel  Bestill abonnement  Tips noen om saken

Du er ikke logget inn og kan ikke være med i diskusjonen. Er du ikke medlem av 
Tønsbergs Blad diskusjonsforum kan du registrere deg gratis her. 

Er du allerede medlem så logg deg inn og si din mening! 

Brukernavn:

Passord:

Log inn

 

 
 
 

 

 søk i tb.no

 Forsiden nå

Snø skapte 
problemer  

 
VESTFOLD: Snø 
og sludd skapte 
store problemer 
både på veiene 
og på Sandefjord 
Lufthavn i 
morgentimene 
tirsdag. Det er 
ikke meldt om 
alvorlige ulykker.

Lager egen 
sjokokjede  

Sprayet 
fotobokser  

Noe svakere 
for Hydro  

Død sjøørret i 
Vellebekken  
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