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Ballongsangen 
Tekst og musikk er skrevet av Rasmus Rhode og kom ut på albumet ”Banjo på 
badet” med bandet ”Rasmus og Verdens Beste Band” i 2017. Trondheimeren 
Rhode er musiker, komponist og dramatiker og har vært tilknyttet Trøndelag 
Teater. Han har som komponist, sanger og gitarist fått Spellemannsprisen med 
bandet sitt i 2007, 2010 og 2017 for beste barneplate. 
 
Bohemian Rhapsody 
Tekst og musikk er skrevet av Freddie Mercury (født Farrokh Bulsara, 1946-
1991), mest kjent som vokalist (og pianist) i det britiske bandet Queen. Låta ble 
spilt inn i 1975 og kom først ut på singel, og senere på Queen-albumet ”A Night at 
the Opera” samme år. Singelen toppet listene i Storbritannia og solgte mer en 1 
million eksemplarer på under et halvt år. Bohemian Rhapsody er den sangen 
som oftest ble lastet ned fra nettet i det 20. århundre med mer enn 1,6 billioner 
nedlastinger. Den ble på nytt aktuell med filmen ”Bohemian Rhapsody” fra 2018, 
en biografi om Freddie Mercurys liv. 
 
Den lengste natten 
Tekst og musikk er skrevet av Øystein Dolmen (bedre kjent som Knutsen fra 
Knutsen og Ludvigsen). Sangen hadde premiere på NRK Super sine 
adventskalender på NRK1 i 2010, men den var skrevet allerede i 1998 og ble 
laget som en duett som Dolmen skulle framføre med sin da 8 år gamle datter. 
Den ble første gang innspilt i 2010 med orkesteret ”Katzenjammer” og 8-åringen 
Lisa Gansmoe fra ”Det Norske Jentekor”. 
 
Finne lykken 
Dette er en norsk utgave av sangen ”Can’t Stop the Feeling” fra 2016, skrevet av 
Justin Timberlake, Max Martin og Johan Schuster til animasjons-filmen ”Trolls”. 
Original-versjonen ble den mest-selgende sangen i USA i 2016. På den norske 
versjonen er det Marion Ravn, Atle Pettersen og Siri Nilsen som synger 
hovedrollene. 
 
Hysj, kan du høre 
Teksten er skrevet av Eyvind Skeie og musikken er skrevet av Sigvald Tveit 
(1945-2019). Sangen er fra 1985 og kommer fra NRK sin barne-TV-serie 
”Portveien 2”. Sangeren på originalen er Jarl Gorli. 
 
Monster under senga 
Tekst og musikk er skrevet av Kari Tinnen og Hans Jørgen Støp. Sangen er fra 
NRK sin barne-TV-serie ”Barnas Supershow” fra 2011. 
 
Plast i havet 
Tekst og musikk er skrevet av Hogne Rundberg, kjent som bassist fra gruppa 
”Violet Road”. Sangen ble skrevet til NRK Super TV sin serie ”Planetpatruljens 
miljøfakta” sesong 3, i 2018. 
 
Rocket Man 



Teksten er skrevet av Bernie Taupin og musikken er skrevet av Elton John (født 
Reginald Kenneth Dwight). Sangen ble første gang utgitt på albumet ”Honky 
Chateau” i 1972 og ble en stor hit i Europa og USA. I 2019 kom den biografiske 
musikalfilmen ”Rocketman” basert på livet til sangeren, pianisten og låtskriveren 
Elton John. 
 
Shallow 
Tekst og musikk er skrevet av Lady Gaga (født Stefani Joanne Angelina 
Germanotta), Andrew Wyatt, Anthony Rossomando og Mark Ronson. Den ble 
skrevet til filmen ”A Star Is Born”, som kom i 2018. Den blir framført av Lady 
Gaga og Bradley Cooper og i filmen blir den spilt foran et live publikum i ”The 
Greek Theater” i Los Angeles, California. Filmen fikk en ”Oscar” for beste original 
sang. 
 
Sjå sole 
Tekst og melodi er skrevet av Ørnulf Juvkam Dyve fra folkrockbandet ”Staut” fra 
Bagn i Valdres. Sangen kom ut på bandets debut-albumet ”Staut” i 2010. Allerede 
i  2005 fikk Dyve ”Målprisen” av Valdres Mållag for god bruk av valdresdialekt i 
sitt musikalske arbeid. 
 
Stjernesludd 
Tekst og melodi er skrevet av Aslak Dørum, som har spilt bass i bandet ”Dum 
Dum Boys” siden 1993. Sangen ble utgitt på EP-singel i 1997 og lå fem uker på 
VG-lista. Bandet ”Dum Dum Boys” har siden starten i 1985 vært en av Norges 
mest populære rockband og har bl.a. mottatt ”Spellemannprisen” i 2007 og 2009, 
samt ”Alf Prøysens Ærepris” i 2011. 
 
Venner 
Tekst og musikk er skrevet av Terje Formoe og er en av de eldste sangene fra 
Kaptein Sabeltann-katalogen. Den var med i den aller første forestillingen i 1990 
og ble da sunget av Janne Formoe. Sangen finnes også på CD-en ”Skatter i 
Kjuttavika” fra 1991. 
 
Å kunne æ skrive 
Tekst og musikk er skrevet av Lars Bremnes. Den ble første gang utgitt på 
albumet ”Soløye” i 2000, som er et album med alle tre Bremnes-søsknene (Lars, 
Kari og Ola), og alle tre er med å synge på innspillingen av denne sangen. Lars 
Bremnes mottok Nordland fylkes kulturpris i 1997 og ”Spellemannprisen” i 2000 
og 2006. 
 
Tenke på en venn 
Teksten er skrevet av Kjetil Indregard  og musikken er skrevet av Odd 
Nordstoga, og sangen er fra TV-serien ”Jul i svingen” som ble vist første gang i 
2006. Den kom også ut på albumet ”Jul i svingen” samme år. ”Jul i svingen bygger 
på de samme karakterene som TV-serien ”Linus i svingen”. 
 
Første dag i første klasse 
Tekst og musikk er skrevet av Hogne Moe. Sangen er fra albumet ”Jonas nesten 
skolegutt” som ble utgitt i 2010. Moe har også gitt ut boka ”Jonas i jungelen”, og i 



2016 kom lydboka ”Frøken Kråkes Dyreorkester”. Han er nå ansatt som 
kunstnerisk leder for Prøysenhuset og Prøysen-festivalen. 
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