Amigo
Teksten og musikken er skrevet av den chilenske folkemusikk-gruppa ”Illapu”.
Den norske teksten er skrevet av Hector Merilles. ”Illapu” spilte inn melodien på
albumet ”Raza Brava” som kom ut i 1977. Gruppa har gitt ut mer enn 25 album
mellom 1972 og 2016, og de ble fort svært populære i Chile. De måtte flykte fra
landet og bodde i eksil i Frankerike og Mexico i perioden 1981-1988 under
Pinochet-regime. Albumet ”En Estos Dias” fra 1993 vant 7 platina-priser.
Den ene dagen
Teksten er skrevet av Inger Hagerup (1905-1985) og melodien er av
visesangeren Finn Kalvik. Melodien er fra albumet ”Bjerke/Hagerup/Kalvik” som
kom ut i 2007, hvor Kalvik setter melodi til dikt av forfatterne Andre Bjerke
(1918-1985) og Inger Hagerup. Kalvik var en av frontfigurene i den norske
visebølgen på 70-tallet og har gitt ut hele 29 album mellom 1971 og 2017.
Kviskre ei bønn
Originalteksten er skrevet av den svensk-italienske sangeren og komponisten
Mauro Scocco og musikken er skrevet av Peter Hallström. Den norske
oversettelsen er av Maria Haukaas Mittet. Mittet spilte inn melodien sammen
med “Oslo Soul Children” og ga den ut på “Albumet “Lys imot mørketida” i 2011.
Haukaas Mittet har vært å se i en rekke TV-programmer og vant bl.a. den Norske
Melodi Grand Prix-finalen i 2008 med melodien “Hold on be strong”.
Sommer
Tekst og musikk er skrevet av Knut Lothe og Henning Kemp. Melodien
ble gitt ut på albumet “Skumle tøfler” som kom ut i 2012 med gruppa “Plopp”.
Dette er ei gruppe som har sitt utspring fra Norges musikkhøyskole og har
spesialisert seg på musikk for barn. De har gjort mer enn 500 konserter, mange
av de i regi av Rikskonsertene og Den kulturelle skolesekken.
Musikal-potpurri
Potpurriet består av utdrag fra følgende melodier og musikaler:
1) “Do you hear the people sing” fra “Les Miserables”, 1980, med engelsk tekst av
Herbert Kretzmer og musikk av Claude-Michel Schönberg.
2) “It’s a hard knock life” fra musikalen “Annie”, 1976, med tekst av Martin
Charnin og musikk av Charles Strouse.
3) “I don’t know how to love him” fra musikalen “Jesus Christ Superstar” fra
1971 med tekst av Tim Rice og musikk av Andrew Lloyd Webber.
4) “One night in Bankok” fra musikalen “Chess” fra 1986 med tekst av Björn
Ulvaeus og Tim Rice mens musikken ble skrevet av Benny Anderson og Björn
Ulvaeus (begge fra ABBA).
5) “Bohemian Rhapsody” fra musikalen “We will rock you”, 2002, hvor tekst og
melodi er skrevet av Freddie Mercury (Queen) i 1975.
6) “Om eg var ein rik mann” fra musikalen “Spelemann på taket” (opprinnelig “If
I where a rich man” fra musikalen “Fiddler on the roof), fra 1964 men tekst av
Sheldon Harnick og musikk av Jerry Bock. Den norske teksten er av Hartvig
Kiran.
7) “Honey honey” fra musikalen “Mamma Mia” fra 1999. Tekst og musikk er
skrevet av Benny Anderson og Björn Ulvaeus.

8) ”Børs song” fra musikalen ”Bør Børson jr.”, 1972, med tekst av Harald Tusberg
og musikk av Egil Monn-Iversen. (Dette blir regnet som den første norske
musikalen).
9) ”Hopelessly devoted to you” fra musikalen ”Grease” fra 1971 med tekst og
musikk av Jim Jacobs, Warren Casey og John Farrar.
10) ”Meister Misoffelees” fra musikalen ”Cats” fra 1980 med tekst av T.S.Eliot og
Trevor Nunn, og musikk av Andrew Lloyd Webber.
11) ”Let the sunshine in” fra musikalen ”Hair” fra 1967 med tekst av James Rado
og Gerome Ragni og musikk av Galt MacDermot.
Spanish Steps
Teksten er skrevet av Torstein Flakne,Håvard Rem og Morten Harket og
musikken er skrevet av Torstein Flakne (fra gruppa Stage Dolls). Melodien kom
ut på Harket sitt soloalbum ”Wild Seed” i 1985. Morten Harket er mest kjent som
vokalisten i den norske pop-trioen AHA. ”Wild Seed” var Harkets andre soloalbum, og han har senere gitt ut ytterligere 4 til.
Ankerfeste
Teksten og musikken er skrevet av Ulf Risnes og Øystein Hegge og ble første
gang utgitt på gruppa ”Tre små kinesere” sitt album ”Kjærlighet på tunga” i 2010.
”Tre små kinesere” har siden 1990 gitt ut 12 album og det meste av musikken er
skrevet av vokalist og gitarist Ulf Risnes, som i 2017 er eneste gjennværende av
originalbesteningen.
Drømme seg bort
Tekst og musikk er skrevet av Hans-Petter Moen. Melodien ble første gang utgitt
på albumet “Skrimmel, skrammel” med gruppa “Cheezy Keys”. Dette er ei acapella-gruppe bestående av: Kim Andre Hagen, Hans Petter Moen, Kjærand
Moe, Morten Bergheim og Anders Kjepperud. Melodien kommer fra ”Skrimmel
Skrammel”, som var en TV-serie for barn som gikk på NRK1 TV i 2007.
You’ll always find your way back home
Tekst og musikk er skrevet av Taylor Swift og Martin Johnson og ble skrevet til
filmen ”Hannah Montana: The Movie” som kom i 2009 på TV-kanalen ”Disney
Channal”. Filmens hovedkarakter, Hannah Montana, blir spilt av Miley Cyrus.
Innerst i sjelen
Den norske teksten er skrevet av Ole Paus og musikken er skrevet av Örjan
Englund og Lars Børke. Melodien ble gitt ut på single med Sissel Kirkjebø i 1994.
Den er også å finne på Ole Paus sitt albume “Hva hjertet ser” fra 1995.
Jungeltur
Teksten er skrevet av Maria Gulbrandsen og musikken er skrevet av Nissa
Nyberget. Sangen er å finne i “Nissa og Elisabeths sangbok” fra “Julemorgen” på
Nrk TV. Den er også å finne på albumet “Casta la vista!”, som er et samlealbum
med de mest populære sangene fra “Julemorgen” på Nrk TV.
Ost-i-nat
Teksten er skrevet av Ejnar Kampp og musikken er en trad. afrikansk calypso.

Sangen er å finne i den danske boka “Ost i nat. En sangbog, idebog og metodik for
børnekor”, av Ejnar Kampp og Johan Høybye, utgitt på Edition Wilhelm Hansen /
Tinguti forlag.
Any dream will do
Teksten er skrevet av Tim Rice og musikken er skrevet av Andrew Lloyd
Webber. Sangen er fra musikalen “Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat” fra 1970. Dette var den første musikalen av Rice og Webber som ble
satt opp offentlig. Sangen ble senere utgitt i 1991 med sangeren Jason Donovan,
som hadde hovedrollen i West End oppsetningen i London.
Folket som danser
Teksten er skrevet av Erik Hillestad og musikken er skrevet av Sigvart Dagsland.
Sangen er fra Dagsland sitt album “Seculum Seculi” fra 1988. Dagsland har gitt ut
mer enn 20 soloalbum og fikk Spelemannsprisen i 1990 for albumet “Alt eg såg”.
For siste gang
Teksten er skrevet av Eivind Skeie og musikken er skrevet av Sigvald Tveit.
Sangen kommer fra Nrk sin barneTV-serie “Portveien 2”, som gikk på TV i
årene1985 til1987. Det ble laget rundt 140 episoder av denne serien hvor Eli
Rygg og Jarl Gorli hadde hovedrollene. Komponisten Sigvald Tveit har
“norgesrekorden” med over 2200 registrerte verk hos Tono (2008).
Sir Duke
Teksten og melodien er skrevet av Stevie Wonder (født Stevland Hardaway
Judkins) og kom ut første gang på Wonder sitt album “Songs in the key of Life” i
1976. Sangen er en hyllest til den amerikanske jazzpianisten og komponisten
Duke Ellington som døde i 1974. Wonder fikk platekontrakt med selskapet
“Motown” allerede som 11-åring og fikk da artistnavnet “Lillte Stevie Wonder”.
Han fikk 1.plassen på “Billboard hot 100”første gang som 13-åring med melodien
“Fingertips” i 1963.
Sombrero
Teksten og melodien er skrevet av Ulf Risnes og ble utgitt på albumet “Gammel
Sykkel” med gruppa “Tre små kinesere” i 2003. Gruppa besto, foruten Risnes på
sang og gitar, Øystein Hegge på piano, trekkspill og sang, og Bård Slagsvoll på
bass og sang. ”Tre små kinesere” har siden 1990 gitt ut 12 album og det meste av
musikken er skrevet av vokalist og gitarist Ulf Risnes, som i 2017er eneste
gjennværende av originalbesteningen.
Korsangersyklus
Tekst og melodi er skrevet av Erling Kullberg. Han er ansatt ved universitetet i
Århus, Danmark og er en mye benyttet kordirigent og komponist som har
spesialisert seg på rytmisk koralmusikk.
Hold fast
Tekst og musikk er skrevet av Åge Aleksandersen og sangen ble utgitt første
gang på albumet “Flyg avsted” i 1999. Aleksandersen startet sin karriere i
Namsos og hadde sin første store suksess med gruppa “Prudence”. Han har til nå

gitt ut mer enn 20 soloalbum og fått en rekke priser. Han ble innvalgt i
“Rockheim Hall of Fame” i 2011.
Triangelsangen
Tekst er skrevet av Sven Møller Kristensen (1909-1991) og musikken er skrevet
av Berhard Christensen (1906-2004). Christensen var en dansk organist,
komponist og musikkpedagog ansatt ved Københavns universitetet fra 1926.
Kristensen var en dansk litteraturforsker og forfatter. Christensen og Kristensen
jobbet sammen om bl.a. “Jazzoratoriet De 24 timer” og “Skolen på ho’det”.
Count Basie
Tekst og musikk ukjent.
Lær oss å leve
Teksten er skrevet av Oddvar Nygård og musikken er skrevet av svensken Peter
Lundblad (1950-2015). Sangen kom ut på albumet “Kjærlighetens Teater” med
Jørn Hoel i 1991. Tromsøværingen Hoel begynnte som muskier i samarbeid med
Steinar Albrigtsen på 70-tallet og slo igjennom med soloalbumet “Varme ut av is”
i 1987. Her finner vi bl.a. sangene “Ei hand å holde i” og “Har en drøm”.
Rimesang
Dette er opprinnelig en dansk sang hvor teksten er skrevet av Bendt Krøyer og
musikken er skrevet av John Høybye. Ragnhild Skille har oversatt teksten til
norsk.
Døgnmelodi
Teksten er skrevet av den danske komponisten og tekstforfatteren Klaus Brinch
og melodien er skrevet av Brian Bonsor (1926-2011). Sangen er hentet fra den
danske sangboka ”Papegøjebogen – en sangbog, idebog og metodik for børnekor”
av John Høybye.

