Allsång Nybrostrand 22 juli kl. 18.00
1. Låt kärleken slå rot
2. Huvud axlar knä och tå uppvärmning
3. Imse vimse spindel bamse
4. Klappa händerna när du är riktigt glad
5. Sommar och sol
6. Hjulen på bussen
7. Krokodilen i bilen
8. Valspott (allsång)
9. Succéschottis
10.När solen färgar juninatten (solo)
11. Per Olsson hade en bonagår
12. Bä bä, lilla snigel och blinka
13. Lillbabs medley
Liten paus (Ev. fiol)
Kling och klang allsångshjul
14. Pippi långstrump
15. Sjörövarfabbe, karlsson, snickeboa,
16. Allt syns när man är naken
17. Sommarpot
18. Eiffeltornet solo
19. Indianvisan
20. Små grodorna och farmors lilla kråka

21. Suspicious minds
22. Jerry Williams medley (allsång)

Låt kärleken slå rot
Refr:
Åh du, låt kärleken slå rot
Och växa sig stark, fast livet kan ta emot.
För hur ska vår ensamhet ta mark.
När ögonen tror, att ingenting gror.
För en gångs skull låt kärleken slå rot…

Klappa händerna när du är riktigt glad

Sommar och sol
Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol

En himmel så blå som viol
När livet blir för tråkigt eller dagen blir för grå
Då tar jag till ett eget litet knep
En fånig liten ramsa som jag hittat på
Som handlar om det bästa jag vet
Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol
På morron när jag vaknar och drar upp min rullgardin
Så kanske regnet bara öser ner
Då blundar jag och nynnar på en melodi
Som handlar om det bästa jag vet
Sommar, sommar och sol
Havet och vinden och doft av kaprifol
Sommar, sommar och sol
En himmel så blå som viol

Hjulen på bussen
Krokodilen i bilen
Valspotpurri
Ljuvlig är sommarnatten, blånande vikens vatten.
Och mellan bergen och tallarna höres musiken och trallarna.

Flickan har blommor i håret, månen strör silver i snåren.
Aldrig förglömmer jag stunderna där uppå Svinnsta skär.
De´ ä´ dans på Nybro brygga, en gammal och kär tradition.
Fullt med publik och trevlig musik. Ja´ va´ var en vals utan
dragspelets ton, och en dans på Nybro brygga är för många ett
stort äventyr. Där är glädje och fest! Se där ute i väst blinkar
Vinga fyr.
För ingen gav mig en sådan stund som jungfrun på
Jungfrusund. Och ingen räckt mej en sådan mun som jungfrun
på Jungfrusund. Jag hållit i mina armar så många ljuvliga
barmar. Men ingen, ingen så ljuv och rund som jungfrun på
Jungfrusund
Jag tror, jag tror på sommaren, jag tror, jag tror på sol igen, jag
pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig i blommig hatt. Jag tror
på dröm om sommarhus, med täppa och med vindars sus, en
speleman med sin fiol och luften fylld med kaprifol.

Succéschottis
1.) Det är lätt att dansa världens bästa schottis, världens bästa
schottis, det är lätt, det är grönt för vi har inte särskilt bråttom,
tid det har vi gott om, det är skönt. Det är då vi dansar över
hela världen, och på andra sidan jorden med. Den som varit
med, om en sån turné, han vill aldrig dansa mer. Den som varit
med om en sån succé, han vill aldrig dansa mera.

Refr: Dansen går till Dalarna, och till Hälsingland och
Skåneland och Halland med. Se på alla karlarna, och på
kullorna som dansar strax intill brevé. Ja det blir en lustig
sväng, vi ska dansa ifrån soluppgång till sol'n går ned. Den
som varit med, om en sån turné, han vill aldrig dansa mer. Den
som varit med om en sån succé, han vill aldrig dansa mera.
2) Överallt där mänskor, plötsligt börjar fatta, börjar man att
skratta, det är skoj, för då känns det starkt att tiden snart är
mogen, att dra ut i logen, utan gräns. Det är då vi dansar över
hela världen, och på andra sidan jorden med.
Den som varit me dom en sån turné, han vill aldrig dansa mer,
den som varit med om en sån succé, han vill aldrig dansa mera
Refr: Dansen går till Dalarna, och till Hälsingland och
Skåneland och Halland med. Se på alla karlarna, och på
kullorna som dansar strax intill brevé. Ja det blir en lustig
sväng, vi ska dansa ifrån Washington till Blekinge. Den som
varit med, om en sån turné, han vill aldrig dansa mer. Den som
varit med, om en sån succé, han vill aldrig dansa mera.
Refr: Dansen går till Dalarna, och till Hälsingland och
Skåneland och Halland med. Se på alla karlarna, och på
kullorna som dansar strax intill brevé. Ja det blir en lustig
sväng, vi ska dansa ifrån Washington till Blekinge.
Den som varit med, om en sån turné, han vill aldrig dansa mer
Den som varit med, om en sån succé, han vill aldrig dansa mer
Refr: Dansen går till Dalarna, och till Hälsingland och
Skåneland och Halland med. Se på alla karlarna, och på
kullorna som dansar strax brevé. Ja det blir en lustig sväng, vi
ska dansa ifrån Washington till Blekinge. Den som varit med,
om en sån turné, han vill aldrig dansa mer. Den som varit med,
om en sån succé, han vill aldrig dansa mer. Dansen går till
Dalarna, och till Hälsingland och Skåneland och Halland med.

Se på alla karlarna, och på kullorna som dansar strax intill
brevé.

Per Olsson hade en bonnagård

Lillbabs - medley
Jag är en tuff brud i lyxförpackning, en tuff brud i snyggt fodral. Jag
är ett litet stycke dynamit maskerad till sockerbit.
Jag är en hårding i guldinfattning - det är karlarnas idéal
Här kan de välja mellan tvennebud: båd' lady och raggarbrud
Leva livet, nu ska jag leva livet. Ja, leva livet, ja, leva livet
Dom ska få se vem dom roat sig mé!
Allt var så festligt med Janne och mig, vi kila´ stadigt förut
tills Janne mötte Yvonne – då tog det roliga slut. Leva livet, nu ska jag
leva livet, ja, leva livet, ja, leva livet.
Dom ska få se vem dom roat sig. Dom ska få se vem dom roat sig.
Dom ska få se vem dom roat sig mé! Pa pa pa pa pa!
Det är en itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini. En prickig
baddräkt där midjan är bar. En itsy bitsy teenie weenie yellow polka
dot bikini, så att jag får nog i tältet bli kvar. (x2)

Välkommen gröna, granna, sköna, sanna sommar!
-Du kom så lagom, det har varit kallt.
Välkommen gröna, granna, sköna sanna sommar och slå dig
ner o känn dig hemma överallt.
Nu är det åter tid att ligga ner vid stranden och hålla handen på
sin vän. Och om det regnar kan du krypa under sanden och
leka gömma eller drömma så igen. Välkommen, gröna,
granna, sköna, sanna sommar! Hej, låt oss duka och ställa till
fest! Välkommen
gröna, granna, sköna, sanna sommar!
Och låt oss hurra, ty sommarn' är bäst! Ja låt oss hurra, ty
sommarn är bäst! Ja låt oss hurra, ty sommarn är bäst!

Här kommer Pippi långstrump
Sommarpotpurri
Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Men nu är den här
så tar för dig, solen skiner idag. Hösten kommer snart, det går
med vindens fart. Så lyssna på mig, solen skiner, kanske bara i
idag.

Sommarnatt, när jag svävar fram i mörkret, aha
Sommarnatt, ger en skön highway feelin.
Sommarnatt, när jag glider fram på gatan, aha
Sommarnatt i min jättemaskin.
Sommartider, hej, hej sommartider. Ge mej din hunger,
ge mej din hand. Ge mej allt du vill och allt du har.
Sommartider, hej, hej sommartider. Läppar mot läppar
som tar mej i land, som ger sommartider till varann.

Allt syns när man är naken
Du är Yin.
killar (Du är Yin)
Jag är Yang
Är det så svårt att se
Du är Yin killar (Du är Yin)
Jag är Yang
Och ett och två är tre

Indianvisan
Jerry Williams medley
Who's gonna take you to the dance tonight. Who's gonna be the one to
hold you tight. Who's gonna walk by your side. Who's gonna stand
there with pride.
You are the one to every guy I know. You are the only girl to steal the
show. When you decide on your own. Who's gonna follow you home.
Gonna follow you home.

Yes I know that the way we live is breaking your heart. And it don't
help that I'm always away. And I know that deep down inside we just
can't hide, this feeling that love's slipping away.
Did I tell you that I love you?
Did I tell you that I need you so?
Did I tell you that the sun shine, where ever you go.
Did I tell you that the stars shine
From the border 'cross the Rio Grande
Cast in heaven (in heaven) and set just for you

'Bout nearly twenty years ago. I heard this thing called rock'n'roll.
It hit me right between the eyes. It left me almost paralyzed.
I bought me records by the score. And even then I wanted more.
I taught myself to reel and jive, I sure did get it organized.
I can jive I can jive. I can jive I can jive. I can jive I can jive. I can jive
I can jive…………

