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Babumba
Text & Musik: Malin Aghed & Magnus Pettersson

Hei-e Hei-ej,
Hei-e, Hei-ej
Babumba, babumba,
babumba i-e.
Hei-e Hei-ej,
Hei-e Hei-ej,
Babumba, babumba,
babumba i-e.
Wou-o-u-o-o-o ,

X X X HEJ!

Wou-o-u-o-o-o

X X X HEJ!

Wou-o-u-o-o-o

X X X HEJ!

Wou-o-u-o-o-o

X X X HEJ!

Vi e i Östersund
Text&musik: Margareta Nilsson (textändringar av oss på Kulturskolan Östersund)

Jag vill visa dig en stad, den gör mig så himla glad.
Cykla ner till Storsjöns strand, picknick i en cykelvagn.
Där e badhusparken me, skateboard åker man brevè
Ta ett dopp i våran sjö ,svalka kroppen känn dig slö.

Vi e i Östersund, Östersund
Här trivs alla vi tillsammans.
Vi e i Östersund, Östersund.
Vet vi inte frågar vi varandra å-å

Bollen den är rund och hård, heja,heja ÖFK
Birger plaskar i vår sjö, vi har ofta mycke snö.
Vi har också fin natur, fjäll och sjöar eller hur.
Å för alla som är coola, har vi en KULTURSKOLA.

Vi e i Östersund, Östersund
Här trivs alla vi tillsammans.
Vi e i Östersund, Östersund.
Vet vi inte frågar vi varandra, å-å

Nya vänner möts i toner
An die freude L.van Beethoven

Sången ger dig nya vänner,
Sången gör dig glad och fri.
Du och jag tillsammans känner
glädjen i att vara vi.

Nya vänner möts i toner
samlas i en väldig kör.
Ja, vi kan bli miljoner
i en sång som alla hör.

Nya vänner möts i toner,
samlas i en väldig kör.
Ja, vi kan bli miljoner
i en sång som alla hör.

Åh vilken macka
Text & Musik: R Perdigones, A Monge Svensk text: I-L Eriksson:

Förra tisdag börja’ magen kurra.
Jag var hungrig, mitt huvud börja snurra.
Börja’ leta, nåt’ att äta
Vad som helst som hungern kunde stoppa.
Hitta’ brödet, hitta’ smöret,
Ja, jag hitta faktiskt alltihopa!

Ost och skinka, sallad och tomater;
Ost och skinka, sallad och tomater;
Ost och skinka, sallad och tomater;
Åh, vilken macka!

Snabbt som vinden bredde jag på smöret,
Sedan lade jag på hela köret.
Så aptitlig, så pålitligt
Låg den där, min underbara macka!
Ville ha den, så jag la den
I min hand och munnen börja smacka!

Ost och skinka, sallad och tomater;
Ost och skinka, sallad och tomater;
Ost och skinka sallad och tomater;
Åh, vilken macka!

Alla Barn
Text & Musik: Clausson/Ekwall/Hansson-Flink/Lundström

Alla barn är lika mycket värda
Kille, tjej det spelar ingen roll
Alla barn har rätt att gå i skolan
och Alla barn det är ju faktiskt vi.
Hör på vad vi säger- Självklart!
Det är viktiga grejer - Självklart!
Det kvittar var du kommer från, det kvittar var du bor
alla ska va mè. - Självklart!
All ska få leka - Självklart!
Det är ingen tvekan - Självklart!
Det kvittar var du kommer från, det kvittar var du bor
alla ska va mè. - Självklart!
Alla barn är lika mycket värda
Kille, tjej det spelar ingen roll
Alla barn har rätt att gå i skolan
och Alla barn det är ju faktiskt vi.
Hör på vad vi säger- Självklart!
Det är viktiga grejer - Självklart!
Det kvittar var du kommer från, det kvittar var du bor
alla ska va mè. - Självklart!
All ska få äta - Självklart!
Fattiga som täta - Självklart!
Det kvittar var du kommer från, det kvittar var du bor
alla ska va mè. - Självklart!
Alla barn är lika mycket värda...
Alla barn är lika mycket värda....

Vintervitt
Text: Lennart Hellsing Musik: Carl-Bertil Agnestig

En morgon när vi vaknar är hela världen vit,
och vi förstår att vintern har kommit hit.

Då går vi ut och rullar oss runt i mjuka snön.
Då far vi på vår kälke rätt ut mot sjön.

En snögubbe vi murar. Han liknar mest ett troll.
Vi sätter dit som näsa, en bandyboll.
Så bygger vi en lykta på gården till vårt hus
och tänder sen om kvällen ett litet ljus.

Julmix
Nej, se det snöar,nej,se det snöar,
det var väl roligt, hurra!
Nu blir det vinter, nu blir det vinter
som vi har önskat, hurra!
Då tar vi kälkarna fram och vantarna på,
och sen vi åker i backen, hej vad det ska gå.
…………………………………………………………………………………..
När nätterna blir långa och kölden sätter in
Tar Mamma Mus och samlar hela barnaskaran sin.
Hon visar sen på fällan: Ni aktar er för den!
Så får vi allesammans fira jul igen.
Hejsan hoppsan fallerallera!
När julen kommer ska varenda unge vara gla`
Hejsan hoppsan fallerallera!
När julen kommer ska varenda unge vara gla`
………………………………………………………………………………………..
Bjällerklang, bjällerklang, hör dess dingelidång,
flingor som nu virvlar om i munter vintersång.
Följ oss ut, följ oss ut, Blacken travar på,
i hans spår vår släde går där höga furor står.
Vi sitter under fällen och snön omkring oss yr
Och inte förr`n till kvällen vi färden hemåt styr
Bjällerklang, bjällerklang, hör dess dingelidång,
flingor som nu virvlar om i munter vintersång.
…………………………………………………………………………………………..
Feliz Navidad. Feliz Navidad
Feliz Navidad. Prospero ano y felicidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Prospero ano y felizidad
I want to wish you a merry Christmas!
I want to wish you a merry Christmas!
I want to wish you a merry Christmas!
From the bottom of my heart.

Chokolat
Musik: trad. Guatemala text: Imo Olsson

Chokolat, chokolat, chokolat, chokolat bon bon
Chokolat bon bon, chokolat bon bon :II
Jag vill ha lite mer
Du vill ha lite mer
Han vill ha lite mer
Hon vill ha lite mer
Vi vill ha lite mer.
Ni vill ha lite mer.
Dom vill ha lite mer.
Alla vill vi ha choklad!

Vill bara dansa (Blame it on the boogie)
Musik: E Krohn, T Meyer, H Kampschroer, M Jackson, D Jackson. Sv. Text Inga-Lena Eriksson

På morgon`när jag vaknar är det nåt jag saknar
Hissar upp gardinen och tittar ut
Om det är en grå dag är det ingen bra dag
Då vill jag faktiskt att den ska ta slut
För jag gillar solen , jag gillar månen,
Jag gillar stjärnor! Vill bara dansa!
För jag gillar solen, jag gillar månen,
Jag gillar stjärnor! Vill bara dansa!
Men om solen lyser, står jag här och myser
Känner rytmen bubblar vill bara ut!
För jag gillar solen , jag gillar månen,
Jag gillar stjärnor! Vill bara dansa!
För jag gillar solen, jag gillar månen,
Jag gillar stjärnor! Vill bara dansa!

Dansa på! Dansa på! Mina fötter dansar på!
Dansa på! Dansa på! Mina fötter dansar på!
Dansa på! Dansa på! Mina fötter dansar på!
Dansa på! Dansa på! Mina fötter dansar på!
För jag gillar solen , jag gillar månen,
Jag gillar stjärnor! Vill bara dansa!
För jag gillar solen, jag gillar månen,
Jag gillar stjärnor! Vill bara dansa!

Tjalla balla tjing tjing
Text & Musik: Catrin Hansson Flink

Tjalla balla tjing tjing
Oki doki ding ding
Det betyder ungefär
”jag är glad att se dig här”
Tjalla balla tjing tjing
Oki doki ding ding
Det säger vi varenda gång vi ses

Det finns många sätt att hälsa på
Man kan börja med ett ”hej”
En puss på kind eller kanske två
Eller bara ” hej på dig”
Man kan hälsa på alla språk
Det är väldigt bra att kunna
Men här i våran kör
Vill vi hälsa med att sjunga:

Tjalla balla tjing tjing
Oki doki ding ding
Det betyder ungefär
” jag är glad att se dig här”
Tjalla balla tjing tjing
Oki doki ding ding
Det säger vi varenda gång vi ses!

Tvåornas kör (Y.M.C.A)
Sv.text: Inga-Lena Eriksson Musik: J. Morali

Killen! Du som sitter just där.
Jag sa: Killen kul att just du är här.
Jag sa: Killen du får va den du är.
Så kom med och sjung och dansa!
Tjejen! Visst vill du vara med?
Jag sa: Tjejen! Fast det känns upp och ned.
Jag sa: Tjejen! Bara sjung, bara le.
Så ler jag mot dig tillbaka!
För vi sjunger i TVÅORNAS KÖR!
Ja vi sjunger i TVÅORNAS KÖR!
Det dröjer inte förrän alla hittar en vän.
Sången växer mot himmelen.
För vi sjunger i TVÅORNAS KÖR!
Ja vi sjunger i TVÅORNAS KÖR!
Det dröjer inte förrän alla hittar en vän.
Sången växer mot himmelen.
Du där! Här är vi du och jag.
Jag sa: Du där! Tänk det låter så bra!
Jag sa: Du där! Sången låter gör oss så glad!
Så kom med och sjung och dansa!
För vi sjunger i TVÅORNAS KÖR!
Ja vi sjunger i TVÅORNAS KÖR!
Det dröjer inte förrän alla hittar en vän.
Sången växer mot himmelen.
För vi sjunger i TVÅORNAS KÖR!
Ja vi sjunger i TVÅORNAS KÖR!
Det dröjer inte förrän alla hittar en vän.
Sången växer mot himmelen.

