Namn: ______________________________
Skola: ______________________________
Klass: ______________________________
1. Tvåorna, vi är här nu
2. Tjalla Balla Tjing Tjing
3. Vi e i Eskilstuna
4. Rymden
5 Alla barn
6 Vi vill ha fred
7 Music makes me happy
8 Det är vi

Youtube: eskilstuna kulturskola tvåornas kör

1. Tvåorna, vi är här nu
Tvåorna……
Tvåorna……

Ja, nu är det dags
Ja, nu är vi här
Laddade till max
Vilken atmosfär

Detta är vår första sång
Och vi är på gång
Här står vi:

Tvåorna, vi är här nu
Tvåorna, allihopa
Här är vi: Tvåornas Kör!

Tvåorna, vi är här nu
Tvåorna, allihopa
Här är vi: Tvåornas Kör!
Tvåornas Kör!
Tvåornas Kör!
Yeah!

Margareta Nilsson

2. Tjalla balla tjing tjing
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!

Catrin Hansson Flink

3. Vi é i Eskilstuna
Musik: Margareta Nilsson Text: Carina Kindahl, Sofia Eriksson

Jag vill visa dej en stad,

Sport de gillar vi här mé.

Den gör mej så himla glad.

Heja, heja AFC.

Cykla ner till Fristadstorg,

Det finns många andra lag.

Pick-nic i en cykelkorg.

Ska vi spela du och jag?

Där är blanka Pin point med,

I handboll har vi många lag,

Fika kan man ta brevé.

i speedway är det snabba drag.

Äventyr på parken zoo,

Och för de alldeles extra coola

Träffa djur i deras bo.

Har vi en Kulturskola.

Vi é i Eskilstuna! Eskilstuna!

Vi é i Eskilstuna! Eskilstuna!

Här trivs alla vi tillsammans.

Här trivs alla vi tillsammans.

Vi é i Eskilstuna! Eskilstuna!

Vi é i Eskilstuna! Eskilstuna!

Vet vi inte frågar vi

Vet vi inte frågar vi

varandra.

varandra.

Ååh…..
Vi é i Eskilstuna! Eskilstuna!
Här trivs alla vi tillsammans.
I Eskilstuna!

4. Rymden

Margareta Nilsson

Jag har en hemlis i mitt rum, kom så

Nu är vi uppe i rymden,

ska jag visa dej (det är ett teleskop)

kom så ska jag visa dej (sssschhh)

Jag har en hemlis i garaget,

Nu har vi landat på månen,

kom så ska jag visa dej

kolla vilken häftig grej (sssschhh)

(det är en rymdraket)

Där är stjärnor och planeter,

Här är dräkten, ta den på dej,

där är solen me’ Vi är astronauter,

så blir du en astronaut

och nu vet du va’ de’ é!

Vet du inte vad det är,
så visar jag dej snart

Merkurius, Venus, Jorden och
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus,

10-9-8-7, 654321 NU!

Neptunus. Vi flyger runt med en

Åååå-Åååå-Schhhh-Wooou!

väldig fart. Ändå ser man allting
så tydligt och klart.

Merkurius, Venus, Jorden och
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus,
Neptunus. Vi flyger runt med en
väldig fart. Ändå ser man allting
så tydligt och klart.

Merkurius, xxxx (klapp)
Venus, xx,
Jorden, xx
Mars, x,
Jupiter, xxx

Merkurius, xxxx (klapp)
Venus, xx,
Jorden, xx
Mars, x,
Jupiter, xxx
Saturnus, xxx,
Uranus, xxx
Neptunus, xxx
Åååå-Åååå-Schhhh-Wooou!

Saturnus, xxx,
Uranus, xxx
Neptunus, xxx
Åååå-Åååå-Schhhh-Wooou!
Nu ska vi flyga hemåt min vän.
Nu ska vi landa på jorden igen.
Det kommer gå med en väldig fart!
Jag vi är framme alldeles snart
10-9-8-7, 654321 NU!

5. Alla barn
Magnus Ekwall, Catrin Hansson Flink,
Lisa Clausson, Elin Holmström

Hör på vad vi säger, självklart
Alla barn, är lika mycket värda

Det är viktiga grejer, självklart

Kille, tjej, det spelar ingen roll

Det kvittar var du kommer från,

Alla barn, har rätt att gå i skola

det kvittar var du bor

Och alla barn, det är ju faktiskt vi

Alla ska va med, självklart
Alla ska få äta, självklart

Hör på vad vi säger, självklart

Fattiga som täta, självklart

Det är viktiga grejer, självklart

Det kvittar var du kommer från,

Det kvittar var du kommer från,

det kvittar var du bor

det kvittar var du bor

Alla ska va med, självklart

Alla ska va med, självklart
Alla ska få leka, självklart

Alla barn, är lika mycket värda

Det är ingen tvekan, självklart

Kille, tjej, det spelar ingen roll

Det kvittar var du kommer från,

Alla barn, har rätt att gå i skola

det kvittar var du bor

Och alla barn, det är ju faktiskt vi

Alla ska va med, självklart

Alla barn, är lika mycket värda
Kille, tjej, det spelar ingen roll
Alla barn, har rätt att gå i skola
Och alla barn, det är ju faktiskt vi

6. Vi vill ha fred

Margareta Nilsson

Vi vill ha fred
Vi vill ha det nu
I hela vår värld
Vi vill ha det nu
Sluta att döda
Sluta att slå
Ni måste lyssna,
måste förstå
Vi vill ha fred
Vi vill ha det nu

Aaaa – Aaaa
Oooo – Oooo

Nu står vi här och vi vill säga vad vi känner
Vi vill att alla i världens länder ska va’ vänner
Sluta att kriga sätt er ner och börja prata
Prova att älska istället för att hata

Aaaa – Aaaa
Oooo – Oooo

Vi vill ha fred, vi vill ha det nu
Vi vill ha fred, vi vill ha det nu

7. Music makes me happy
I feel happy when I sing and dance
I feel happy when I clap my hands
I feel happy when I stamp my feet
And I feel happy when I feel the beat
(go-gong-tj, gong-go-gong-tj)

Music makes me happy
Music makes me happy
Every day, hey-hey-hey!

Music Music Music hey-hey-hey!
Music Music Music hey-hey-hey!

Music makes me feel so good
Music makes me feel so fine

Music Music Music hey-hey-hey!
Music makes me happy
Music makes me happy
Every day, hey-hey-hey

Margareta Nilsson

8. Det är vi

Catrin Hansson Flink

Det är vi, det är vi, det är vi som är Tvåornas Kör
Det är vi, det är vi, det är vi som sjunger det ni hör
Det är vi, det är vi, vi som älskar att stå på scen
Det är vi, det är vi, i Tvåornas Kör och vi älskar det vi gör

Du mår bra när du sjunger
Du blir glad när du sjunger
Att sjunga är som medicin
tycker vi och allihopa i vår kör
Du mår bra när du sjunger
Du blir glad när du sjunger
Att sjunga är som medicin
tycker vi och allihopa i vår kör

Det är vi, det är vi, det är vi som är Tvåornas Kör
Det är vi, det är vi, det är vi som sjunger det ni hör
Det är vi, det är vi, vi som älskar att stå på scen
Det är vi, det är vi, i Tvåornas Kör och vi älskar det vi gör
Det är vi, det är vi, i Tvåornas Kör och vi älskar det vi gör
Det är vi, det är vi, i Tvåornas Kör och vi älskar det vi gör

