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SÅNGHÄFTE
Allsångskväll i Osby Centralpark

Vinn på ditt sånghäfte

Osby
som
musikby
Det är svårt att inte utgå från Sven
Rodén, när man skall berätta om
Osbys musikliv. Hans devis var ju
att alla kan spela och sjunga. En
mission han inledde 1933 när han
kom till Osby och avslutade i och
med sin bortgång. Arvet har sen
förvaltats vidare av musikskolan,
som varje år hjälper ungdomar
med sin musikaliska utveckling.

Det finns många exempel på både
grupper och enskilda personer
som gått vidare och nu underhåller andra. Ett av våra mest
kända band står på scenen denna
kväll. Wizex tillhör ett av landets
mest populära dansorkestrar
genom tiderna. Vilken annan
orkester kan stoltsera med solister
som Kikki Danielsson och Charlotte Perelli?

Spara ditt allsångshäfte. Vi har numrerat dem och kommer under kvällen
att göra en utlottning. Priserna kommer från handlarna i Osby Shopping.

Osbys musikliv är naturligtvis så
mycket mer. Några av dem kommer vi att få lyssna till under
allsångskvällen. Både solister
och körer stämmer upp i syfte att
underhålla och att föra en musiktradition vidare. Detta är ett
sätt att visa vilken roll musiken
har i vårt samhälle. Denna kväll
har alla möjligheten att verkligen
sjunga ut. Osby är en musikby.

Arrangörerna av Allsångskvällen

Osby Shopping är ett samarbete
mellan 70 speciella butiker i Osby.
Vi vill göra Osby så attraktivt att
fler vill handlar här och upptäcka
de fördelar detta innebär. Gäller
både boende här och besökare.
Denna kväll är ett exempel som vi
är mycket glada över att få vara en
del av.

Vår verksamhet utgår från det
personliga mötet och ett helhetsansvar för att utveckla och trygga
kundernas ekonomi. Med drygt
300 anställda, telefonbank och 20
kontor i Skåne och Blekinge, är
vi idag Sveriges äldsta sparbank
och den största sparbanken inom
Sparbankernas Riksförbund.

Vår grundidé är att framhäva och
vara en del i allt som händer lokalt. Framför allt när det gäller något
positivt. Vi har ju möjligheten och
resurser till att både skapa och
förmedla, så vi är både glada och
stolta över att få vara en del i arrangörskapet av allsångskvällen

Guld
Sponsor

Guld
Sponsor

En kväll i juni

. 17/6 -2012, eller så långt
erbjudanden eller rabatter.
kan i undantagsfall kräva

Han tog av sig sin kavaj
sparka av sig båda skorna.
Å så spotta´ han ut snuset
och sa min sköna får jag lov
Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje och de dansade och sjöng
Na na na na na na na na na na na nana na na na na na na na na
na na na na na na na na na na
La la na na na na na na na na na na na na na
La la na la la la na na na na na na na na na
Så mindes han å sa;
Ja du skulle sett din mormor, hon va´ lika grann som du
där hon dansade i gräset likadant som du gör nu
Hennes hår var blekt av solen hennes mun var smultronröd
Hon va´ ljuvlig som en lilja hennes kärlek va´ som glöd

Du ska inte tro att det blir sommar ifall inte nån sätter fart. På
sommarn och gör lite somrigt, då kommer blommorna snart.
Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön.
Och nu så har sommaren kommit för jag har just tagit bort
snön.
Jag gör mycket vatten i bäcken så där så det hoppar och far. Jag
gör fullt med svalor som flyger och myggor som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden och små fågelbon här och där. Jag
gör himlen vacker om kvällen för jag gör den alldeles skär.
Och smultron det gör jag åt barna för det tycker jag dom kan
få. Och andra små roliga saker som passar när barn är små.
Och jag gör så roliga ställen där barna kan springa omkring.
Då blir barna fulla med sommar och bena blir fulla med
spring.

Så jag tog av mig min kavaj
sparka av mig båda skorna.
Å så spotta´ jag ut snuset
Cykelhållare
och sa
min sköna får jag lov
FreeRide
532
Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje och de dansade och sjöng
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Ja det va´ en kväll i juni, då när sommarn e´ som bäst
Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest.
Hennes morfar satt å nynna på en sommarmelodi
Plötsligt spratt de´ till i gubben, han blev ung och han blev fri

Flickan i Havanna

Flickan i Havanna, stänger dörr’n av cederträ. Sjömanen är inne,
flickan på hans knä. Vill du bli mitt hjärtas kung? Har du pengar i din
pung? Jag är vacker, du är ung, sjung av hjärtat sjung.
Flickan i Havanna, hörer då en sjömansröst: Pengar har jag inga,
men en sak till tröst. Och uti sin jacka blå, tager han det hon skall få.
Du är vacker, du är ung, sjung av hjärtat sjung.
Flickan i Havanna, skådar då med tjusad blick ringen med rubiner,
som hon genast fick. Ringen kostar femton pund. Stanna du - en liten
stund. Du är vacker, du är ung, sjung av hjärtat sjung.
Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar, sitter i ett fönster,
vinkar åt en karl. Handen prydes av en ring, och kring barmen Crêp de chine. Jag är vacker, jag är ung, sjung av hjärtat sjung.

I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.
Jag drömde om en jätte sal där statsmän satt på rad.
Så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa.
Det finns inga soldater mer det finns inga gevär.
Och ingen känner längre till det ordet militär.
På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog.
Och alla drack varandra till och dansade och log.
I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.

Inatt jag drömde

Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar, sitter i ett fönster,
vinkar åt en karl. Kom du glada sjömatros, du skall få min röda ros.
Jag är vacker, jag är ung, sjung av hjärtat sjung.

Sånt är livet

Han kom om våren som en vårvind. Min kärlek fick han och allt han
tog. Men sen kom hösten och den kärlek han svor var evig, bara dog.
Sånt e livet...
Han fick en annan. Jag har sett dem. Han verkar lycklig och hon är
ung. Det jag har lärt mig är just detta. När hjärtat svider sjung blott
sjung.
Sånt e livet...
Vårt liv är fattigt utan kärlek. Jag fick en annan som har mig kär.
Hans gamla kärlek har fått korgen. Hon undrar säkert vem jag är.
Sånt e livet.....

Du har då aldrig trott på tårar, det passar inte för en karl.
Om man är över femton vårar, finns inga känslor kvar.
Du får förstå två våta kinder, dem torkar lika snabbt igen.
Man rår ej för att tårar rinner, när man har mist sin vän.
Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till.
Där jag kan glömma att du lämnat mig.
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill.
Där stannar jag tills allting ordnar sig.
Du tror du vet hur allt skall vara, du vet när allting passar sig.
Du lyssnar ej när jag ska förklara hur jag känner mej.
Du bryr dig inte om mig mera, och det har tagit mig så hårt.
Du kan väl aldrig acceptera att någonting är svårt.
Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till.
Där jag kan glömma att du lämnat mig.
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill.
Där stannar jag tills allting ordnar sig.

Jag vill ha en egen måne

Sånt e livet, sånt e livet så mycket falskhet bor det här.
Den man förlorar vinner en annan, så håll i vännen som du har kär.

Margareta

Jag vill vara din ska du veta, bara vara din Margareta.
Står här vid din dörr, kär som aldrig förr, men vågar inte ringa.
Pulsarna de bränner så heta, känner du som jag Margareta?
Blickarna du gav, gav du dem som svar eller ej?
Och jag går hem igen med din bukett.
Det jag vill säga dig är inte lätt.
Kan inte hjälpa att jag känner det så här.

Kors va de vimlar av segel idag är det kappsegling nej det är Lördag.
Ja vesst då förstår jag vatt pojkarna ska, do har enna som ledigt idá.
Där seglar Kålle med kubben på svaj, Hej på dej dö -Hur har du det
själv då?
De e tjo va de veftar kom med om du vill, ja du vet la var vi lägger till.
Det är dans på Brännö brygga, en gammal och kär tradition.
Fullt med publik och trevlig musik, ja va ä´ en vals utan dragspelets ton
och en dans på Brännö brygga är för många ett stort äventyr.
Där är glädje och fest se där ute i väst, blinkar Vinga fyr.
Från Vinga sand, hörs in till land, blandat med dragspelslåt
dunket från en feskebåt.
Dansen den går, hjärtat det slår, slår för en liten vän och för Bohuslän

Jag vill vara din ska du veta, bara vara din Margareta.
Står här vid din dörr, kär som aldrig förr, men vågar inte ringa.
Pulsarna de bränner så heta, känner du som jag Margareta?
Ingen annan vet om min hemlighet mer än jag.

Ada och Beda och Kålle och ja, tar en vickning i ruffen på Flory.
Å preppen den hänger i tamp som den ska, men i sällskap med tralalala
Kålle som är på ett prima humör elegant bjuder upp med ett ”ska vi”?
Och med Ada i famn går han in för en dans som om tyngdlagen alls
inte fanns.

Jag vill vara din ska du veta, bara vara din Margareta.
Står här vid din dörr, kär som aldrig förr, men vågar inte ringa.
Pulsarna de bränner så heta, känner du som jag Margareta?
Ingen annan vet om min hemlighet mer än jag.

Det är dans på Brännö brygga, en gammal och kär tradition.
Fullt med publik och trevlig musik, ja va ä´ en vals utan dragspelets ton
och en dans på Brännö brygga är för många ett stort äventyr.
Där är glädje och fest se där ute i väst, blinkar Vinga fyr.

Brännö brygga

Ingen vet det jag vet en hemlighet.
Någon som jag tycker om har gjort mig het.
Kan jag hjälpa att jag känner mig så här?
Och den blick som jag fick den sa mig allt.
Det jag vill kan jag nog få tusenfalt.
Å nu börjar jag förstå att jag är kär.

King Louis sång

Å skubiduu, jag vill ju va som du hu hu
se ut som du, gå som du duuuuu
det vill jag nu, ett djur som ja ha ha att lära mig bli en människa
Försök inte lura mig gosse, jag inga konster tål
att känna till hur eld blir till är mina drömmars mål.
Din hemlighet vill jag veta, hörrnu säg hur det går till
för då blir jag visst en man till sist och det är vad jag vill
Å skubiduu, jag vill ju va som du hu hu
se ut som du, gå som du duuuuu
det vill jag nu, ett djur som ja ha ha att lära mig bli en människa
att lära mig bli en människa
att lära mig bli en människa hab to do di…….

Inte ett moln, så långt ögat kan nå.
Inte en droppe regn på flera dar.
Med en glass i min mun och sandaler av plast
går jag i solen och tänker på dig.
Ljusblåa dagar, seglar förbi.
Sommaren är kort, det mesta regnar bort
men nu är den här så ta för dig solen skiner idag.
Hösten kommer snart, det går med vindens fart.
Lyssna på mig solen skiner kanske bara idag
Vattnet är varmt och luften står still
jag sitter i skuggan läser gårdagens blad.
Snart e de dax för ett hopp i det blå,
få bort sanden mellan tårna och svalka min kropp.
Ljusblåa dagar, segla förbi.
Sommaren är kort, det mesta regnar bort
men nu är den här så ta för dig solen skiner idag.
Hösten kommer snart, det går med vindens fart.
Lyssna på mig solen skiner kanske bara idag

Sommaren är kort

Jag kungen är över alla här, uppå trädens gröna höjd
Jag har nått upp till högsta topp men ännu är jag ej nöjd
Jag vill ju bli en man en männska och kunna allt ni kan
jag vill ej längre apa mig jag vill ju bara va en man
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Bli Nyckelkund och
upplev fördelarna!
Som kund hos oss kan du dessutom växla
valuta fritt och skaffa bankfack.

