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A Million Dreams 
Teksten og musikken er skrevet av Justin Paul, Benj Pasek, Matt Schwartz og Joel 
Edvards til filmen «The Greatest Showman» fra 2017. Det er Ziv Zaifman, Hugh 
Jackman og Michelle Williams som synger låta på filmen. Den er også spilt inn med 
den amerikanske sangerinnen Alecia Beth Moore, bedre kjent som Pink. 
 
ABC-sangen 
Tekst og musikk er skrevet av Hogne Moe og er hentet fra albumet «Jonas nesten 
skolegutt» fra 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. 
 
Believer 
Dette er en sang av den amerikanske pop/rock-gruppa Imagine Dragons som ble gitt 
ut på single i 2017. Sangen er skrevet av Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee, 
Daniel Platzman, Robin Fredrikson, Mattias Larson og Justin Tranter. Det er 
vokalisten Dan Reynolds som synger på originalen. 
 
Bestevenn 
Teksten og musikken er skrevet av Odd Nordstoga. Sangen ble utgitt på Nordstoga 
sitt femte studioalbum som kom ut i 2011. Musikken på albumet er inspirert av boka 
«Vaffelhjerte» skrevet av Maria Parr. NRK laget en tv-serie basert på boka og sangen 
Bestevenn er hovedlåta i serien. 
 
Innestemme 
Dette er en sang av og med gruppa Turbotroll. Sangen er skrevet av Tone Rekdal 
Sperre, Geir Kristian Breivik, Christin Bastiansen og Synnøve Myhre. Sangen ble utgitt 
i 2016. Turbotroll består av Tone Rekdal Sperre og Christin Bastiansen. De har også 
med seg Kriblekroppene (Geir Kristian Breivik og Ole Morten Sommer). De har gitt ut 
to album og en single og har turnet siden 2012 med sine barneforestillinger. 
 
Milkshake 
Tekst og musikk er skrevet Touraj Keshtka (Tooji), Joel Mathias Isaksson, Oskar 
Nyman. Sangen er med i animasjonsfilmen «KuToppen» fra samme år. Lisa Børud er 
en av Børud-gjengen, en gruppe som i tillegg besto av bl.a. hennes far Thomas, tanta 
Linda og onkelen Ole. Lisa selv har gjort det stort som barnestjerne og solgt over 120 
000 album. Senere har hun gått på Bårdarakademiet, blitt nummer fire i NRK-
konkurransen Stjernekamp i 2017, vært danser for Aleksander Rybak i Eurovision 
2018 og selv deltatt i MGP 2020 med «Talking about us». 
 
Morgendagens søsken 
Tekst og musikk er skrevet av Eyvind Skeie for NRK-serien Portveien 2, som gikk på 
barne-tv fra 1985-87. Sangen ble sunget av Eli Rygg og Jarl Goli og kom ut på 
albumet «Portveien 2» fra 1985. 
 
 
 



Nøtteliten 
Teksten er skrevet av Alf Prøysen (1914–1972), musikken av Johan Øian (1915–
1978). Øian var en norsk pianist og komponist og jobbet mye som musiker i NRK i 
samarbeide med Kringkastingsorkesteret under ledelse av Øivind Bergh.  
«Nøtteliten» ble utgitt på 78-plate i 1955 med Alf Prøysen og Johan Øians ensemble. 
 
66 år 
Teksten og musikken er skrevet av Udo Jürgens og Wolfgang Hofner og ble utgitt på 
albumet “Vi lever” med Wenche Myhre i 1983. Den norske teksten er skrevet av Ole 
Paus. I 2001 spille Myhre inn en ny versjon med navnet “Seksogseksti”. I 2004 kom 
enda en ny versjon, da hadde Myhre med seg Thomas Numme og Harald Rønneberg. 
 
Optimist 
Musikken er skrevet av Jahn Teigen (1949–2020), teksten er av Teigen, Ove 
Borøchstein og Knut Meiner. Den kom på singel i 1989 og var et bidrag til Melodi 
Grand Prix samme år. Teigen vant ikke i Melodi Grand Prix, men sangen ble en av 
artistens mest populære. Teigen var også vokalist i progrockbandet Popol Ace. 
 
Our Last Summer 
Tekst og musikk er skrevet av Benny Anderson og Björn Ulvaeus og var en av 
singlene til popgruppa ABBA. Den ble utgitt i 1980 og var med på albumet ”Super 
Troper” fra samme år. Sangen ble også brukt i filmen ”Mamma Mia” (fra 2008). 
 
Passe På-sangen 
Teksten er skrevet av Unni Greve Rose og musikken er skrevet av Nora Buraas. 
Sangen er fra musikalen «Trafikkskilt på rømmen» som handler om trafikkregler og 
om hvordan man ferdes i trafikken. Musikalen er tilrettelagt for 3.–6. klasse på 
barneskolen og har roller til alle i en klasse på 30 elever. 
 
Sangen om framtiden 
Tekst og musikk er skrevet av Nils Otto «Nissa» Nyberget og Elisabeth Lindland og 
ble utgitt på albumet «Casta la vista» i 2008. Nyberget og Lindland var bl.a. 
programledere for NRK-serien «Julemorgen» i perioden 1998–2004.  
 
Starman 
Teksten og musikken er skrevet av engelskmannen David Bowie, født David Robert 
Jones (1947-2016). Sangen kom ut som single og på albumet «The Rise and Fall of 
Ziggy Stardust and The Spiders from Mars» i 1972. Teksten beskriver at Ziggy 
Stardust prøver å sende en melding om håp til ungdommen på jorden. Bowie var 
involvert i musikkbransjen i over fem tiår. 
 
The Final Countdown 
Teksten og musikken er skrevet av Joey Tempest. Han var vokalist i det svenske glam 
metal-/hardrockbandet Europe, og låta ble utgitt som single og på albumet «The 
Final Countdown» i 1986. Lyden på det berømte synth-riffet kommer fra en Yamaha 
TX-816 (et rack med 8 DX-7 lydmoduler), mikset med en Roland JX-8P. 
 
Venner 



Teksten og melodien er skrevet av Halvdan Sivertsen og ble første gang utgitt på 
Sivertsens album «Hilsen Halvdan» fra 1991 som var et konsertalbum tatt opp i Bodø 
kulturhus. Ei tekstlinje i sangen («Hver gang vi møtes») ble brukt som tittel på et 
underholdningsprogram på TV 2. Sivertsen har vunnet seks spellemannspriser og 
Nordland fylkes kulturpris i 2000. 
 
 


