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Sange i sommernatten 2015

søndag den 14. juni kl. 17.30 på Kinahøjen i Akademihaven, Sorø

Program

Titel Form Akkompagnement Sideponsor

1   Aftensang i Akademiets have I Fælles GA/BA/DSF        Sorø Spare- og Laanekasses  Fond

2   I Danmark er jeg født Fælles GA/AG/BA/DSF EA Unique

3   Funiculi funicula LK/Fæll. SM                  C2 Reklame

4   Se, det summer af sol over engen Fælles SM/AG/HW Sorø Blomstercenter

5   Den lille malkeko DC/HW DSF/HW/LK 

6   Den gamle skærslippers forårssang Fælles SM/AG/HW/LK Nordea

7    Syjjdom BH DSF/HW/LK

8    Så længe jeg lever Fælles SM/CS/HW/LK      Sorø Apotek

9    All of Me Titter AG/HW/JC  

10  Jeg ser de bøgelyse øer Fælles GA/AG/BA/DSF Bruuns Frisør

11  Vårvise DC/CS DSF/HW

12  Vort fædreland Fælles KW/BA Artegrafix

13  Med fare for liv og lem HW HW

14  Sorø Søvals Fælles KW/HW Sorø Bådfart

Pause

15  Forårsdag Fælles  SM/CS/HW/LK multi˖tech

16  Romeo BH HW/JC

17  På en bænk i Kongens Have Fælles DGS   Fred. Jensen  & Søn 

18  On a Slow Boat to China Titter AG/HW/JC 

19  Hjemad fra langfartens eventyr Fælles DGS Mette Ehlers Meny

20  Noget om stjernefangst KW GA/BA/HW

21  Dansen på Sunnanö Fælles GA/BA/LK Øjensynlig

22  Power of Love DC DSF/HW/JC 

23  Stand by Your Man Fælles DSF/CS/HW Café Tre Konger

24  Sangen til livet CS DGS/HW/DSF

25  Jag tror på sommaren Fælles DGS SuperBrugsen

26  Juanita LK SM/HW/JC/KW/LK 

27  Aftensang i Akademiets have II Fælles GA/BA/DSF Sorø Spare- og Laanekasses  Fond
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Sponsoreret af:

Aftensang i Akademiets have I

Tekst & musik: Leif Kledal

Sangens toner stiger mellem stammerne
og spredes over søens blanke blå.
Åh, så perfekte er rammerne,
man ønsker, idyllen må bestå.
Aftensolen luner endnu en lille stund
og lister gennem bladenes hang.
Sådan en aften for sjælen er et fund,
så nyd vor fællessang.

Picnickurven fyldt med lutter gode ting,
en flaske frister med en kølig vin.
Venner og børn sidder tæt omkring
på spring står en enkelt amorin.
Ung og gammel nyder den stemningsfulde sang,
enhver følger med så godt de ved.
Når stemmerne samles, så giver det en klang
af sammenhold og fred.



I Danmark er jeg født

Tekst: H.C. Andersen – Musik: Poul Schierbeck

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går;
du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
står mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her ned til den åbne strand?
Hvor står fuldmånen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand,
hvor Dannebrogen vajer -
Gud gav os den – Gud giv den bedste sejer! -
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

Engang du herre var i hele Norden,
bød over England – nu du kaldes svag;
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand,
plovjernet guldhorn finder -
Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
med vilde svaners rede,
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!
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Funiculi – funicula

Mel:  Luigi Denza. Dansk  tekst: ??

Hvorfor skal man dog gå og la’ sig tynge

I: af verdens gang ? :I

Nej hvorfor ikke meget hel’re synge

I: en munter sang :I

Hvis du går rundt i skidt humør derhjemme

I: og spiller tvær, :I

så får en lystig sang dig til at glemme

I: ethvert besvær :I

I: Syng så, syng så, solo og i kor.

Brummer bas sopran og smørtenor,

så husets tag det slår et slag og væggen revner med et brag!

Blæs på al fornuft og gi’ din glade stemme luft. :I

Den mindste lille fugl med sang sig fryder

I: gør li’som den. :I

Når fuglesange ved dit vindue lyder,

I: så syng igen. :I

Og er din stemme kun så nogenlunde

I: det går endda. :I

En sølle gråspurv må du sagtens kunne

I: ta pippet fra. :I

Syng så, syng så …

Sponsoreret af:



Sponsoreret af:

Se, det summer af sol over engen

Tekst: Holger Drachmann – Musik: Stephen C. Foster

Se, det summer af sol over engen,
honningbien vil fylde sin kurv,
og der pusles ved bordet og sengen
af den fattigste sisken og spurv:
og der jubles hele dagen,
men mod kvælden bli'r alting så tyst,
våren synger sin sang, det er sagen,
og mit hjerte bli'r voks i mit bryst.

(Mellemspil)

Der er sølvklang i majbækkens vove,
gyldent skær gennem aftenen lang,
hver en grøft bliver blomstrende skove
langs den kornrige, bølgende vang:
disse bølger, o, de stiger
med min sjæl over solskyens rand,
rundt i verden er dejlige riger,
ingen vår som en maj i vort land!



Den gamle skærslippers forårssang

Tekst: Sigfred Pedersen - Musik: Kai Normann-Andersen

Nu lokker atter de lange veje,                     
og jeg har flikket de gamle sko.                  
Og jeg har skåret en grøn skalmeje            
bag piledammen ved Holstebro.                 
Jeg går fra Skagen med kurs mod Fakse,  
og glemt er vinterens sult og nød.               
Jeg sliber knive, jeg sliber sakse,               
jeg sliber solskin og dagligt brød.                

 
Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe. 
Hvor var den skøn, jeg var fri og løs.          
Jeg sov i vejgrøftens blomstertæppe,         
jeg sov hos landsbyens bedste tøs.            
Med hende var det en fryd at bakse,          
thi vårens duft var i hendes skød.               
Jeg sleb kun knive, jeg sleb kun sakse,      
men sleb dog solskin og dagligt brød.   
   
         
Jeg var jo bare en skør skærslipper
foruden hjem og foruden ro.
Jeg var kun rakker og hundeklipper,
og bonden stænged' for mig sin lo.
Han var så selvsikker, thi hans akse
var plantet støt i et stort fad grød.
Jeg sleb kun knive, jeg sleb kun sakse,
men sleb dog solskin og dagligt brød.

Dengang var brændevin hvermands eje,
thi den var billig, og den var ram.
Men malurt dufted' langs alle veje
og gav kulør til en fuseldram.
Åh, soldebrødre, åh, lurifakse,
I drak jer tumbet fra vid og sans.
Men jeg sleb knive, og jeg sleb sakse
og plukked' malurt omkring sankthans.
 

Den, der har pligter, kan sagtens dømme
en pjalt, som ikke betaler skat.
Men jeg er digter, og jeg må drømme,
thi jeg er ét med den lyse nat.
De digtere er så mange slagse,
og selv blandt dem er jeg kun en fant,
der sliber knive og sliber sakse
og takker rørt for en kobberslant.  

Hvor er I nu, alle I jeg kendte,
hver buttet pige, hver kammesjuk?
Hver anden af jer på Sundholm endte.
Hver anden kvaltes i flaskens kluk.
Men jeg er stadig iblandt de vakse!
Mit hår er hvidt, men min tud er rød!
Jeg sliber knive, jeg sliber sakse,
jeg sliber solskin og dagligt brød.

Og endnu venter de lange veje
med morgenkulde, med middagsglød.
Min slibesten kan jeg fortsat dreje
og holde næsen forsvarligt rød.
Jeg går fra Skagen med kurs mod Fakse,
og glemt er vinterens sult og nød.
Jeg sliber knive, jeg sliber sakse,
jeg sliber solskin og dagligt brød. 
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Så længe jeg lever

Tekst og musik: John Mogensen

Så længe jeg lever,
så længe mit hjerte slår,
så længe vil jeg elske dig.
Men du er en rullesten,
du har ikke nok i én,
derfor må du gå din egen vej.

Du si'r, du har en anden ven.
Hvad jeg frygted' mest,
er hændt mig nu igen.
Du fortæller li'som sidst,
at det' den store kærlighed.
Okay, min blomst, behold ham blot i fred.

Så længe jeg lever,
så længe mit hjerte slår,
så længe vil jeg elske dig.
Men du er en rullesten,
du har ikke nok i én,
derfor må du gå din egen vej.

At tiden læger alle sår,
si'r de kloge mænd, 
jeg håber de forstår,
hvad de taler om,
jeg tror det næppe simpelthen fordi,
de har aldrig prøvet dette helt forbi.

Så længe jeg lever,
så længe mit hjerte slår,
så længe vil jeg elske dig.
Men du er en rullesten,
du har ikke nok i én,
derfor må du gå din egen vej.

Så længe jeg lever

Tekst og musik: John Mogensen

Så længe jeg lever,
så længe mit hjerte slår,
så længe vil jeg elske dig.
Men du er en rullesten,
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derfor må du gå din egen vej.
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Hvad jeg frygted' mest,
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så længe mit hjerte slår,
så længe vil jeg elske dig.
Men du er en rullesten,
du har ikke nok i én,
derfor må du gå din egen vej.
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Jeg ser de bøgelyse øer

Tekst: L.C. Nielsen – Musik: Thorvald Aagaard

Jeg ser de bøgelyse øer 
ud over havet spredt
så skært og skønt i solen, 
som aldrig jeg har set.
Jeg ved det, som de ligger der, 
så er der kun så kort
fra grænse og til grænse. 
Men dette land er vort.

Jeg ser de slægter, som gik hen, 
mens hundredåret skred,
som vandt på Kongedybet, 
som under Dybbøl led;
de elsked' ungt, de drømte langt, 
de så kun alt for kort,
men frem af dem stod folket, 
og dette folk er vort.

Og derfor bøje vi vort sind, 
hvor vi i verden går,
med længsel mod de strømme, 
som disse kyster når;
og derfor samle vi hvert navn, 
som steg af folkets jord,
i dem vor fortid leved', 
af dem vor fremtid gror.



Vort fædreland

Tekst og musik: Leif Kledal

Husker du, hvordan vort skønne fædreland blev dannet,
presset frem af jordens skød, da isen drev mod nord.
Jyske ås og Mols og Vejrhøj knejsed’ over sandet
og lidt grus og sten, med iskoldt blik til hav og fjord.
Mennesker kom til, hvor har de frosset, stridt og lidt,
men de skabte Danmark - og vi fik det kvit og frit.

Husker du, hvordan det danske rige kom af vuggen,
vikingfærd til fjerne lande, rov og ran og mord.
Gorm og Thyra, Dannevirke lidt tilbagetrukken,
kristendommen kom, og ud røg Freja, Odin, Thor.
Absalon og Valdemar fik ro, og skridt for skridt
blev der skabt et Danmark – og vi fik det kvit og frit.

Konge fulgte konge, krig blev fulgt af fred og lykke,
nye krige kom, og vi fik sår af fremmed’ hær.
Folket led, men folket var dog landets bedste smykke,
og det styred’ sikkert frem mod lighed for enhver.
Grundlov kom, og frihed blev befæstet grund solidt.
Det blev vores Danmark – og vi fik det kvit og frit.

Skønne land med bøg og eg, med klit og strand og enge,
bløde bakkedrag, med raps og korn i solens bad.
Fortid giver stolthed, så lad os nu ej forringe,
hvad vi fik i arv, nej, ud med kævl og strid og had.
Alle kan vi yde, lad os gå i fælles trit.
Sammen kan vi give Danmark vid’re - kvit og frit. 

Sponsoreret af:



Sorø søvals

Tekst og musik: Leif Kledal

For enden af Søgade går vi ombord, 
og vi står til havs
i ”Lille Claus”.
Skipperen vinker og drejer sit ror
og vi styrer ret mod nord.
Vi stævner ud på søen
kranset af bøgen
passerer hastigt søens sport,        
ingen her går på akkord,
en ungdom fuld af vilje
både i flotille
på vægge hænger rad på rad
medaljer til vor stad.

Loch Ness har sit uhyre - men med forlov
vi har skaller
og maller!
Hvor tør du svømme ? en malle på rov 
den kender sin junglelov!
Men se – små najader!
Nej – børn der bader
i vand så klart som kildevæld,
man får badelyster selv,
og der - ”Støvlet Katrine”
maden den fine
serveres her ved Kongens Bro
et skønt scenario.

Skuden den vender og vi følger trit
vi gør kort proces 
med Hjortenæs.
Så ”Ægir” hvor ”Stine” serverede tit
alumnernes største hit.
Nu sætter vi kompasset
ret på ”Parnasset”
engang med fest og bægerklang,
nu for folk med virketrang.
Der gøres plads til sporten,
efter dagens orden,
med mountainbike, kajak med mer',
der rigtig meget sker.

Så kommer Feldskov en fin pavillon
den er digter skøn,
her sad i løn
Ingemann – Andersen – hver sin facon
Historiens føljeton.
Og se Akademiet!
åh så befriet
det lyser mod den grønne park,
Alma Maters æres mark,
hvor glade studenter
megen lærdom henter
i rammer skabt af fordums magt,
så herligt velanbragt.

Inde bag skolen har Hvidernes æt
skabt en kirke
hvilken kirke!
Fremmede måber helt uforberedt,
en kirkelig majestæt!
Et kloster så prægtigt
lå her stort og mægtigt,
blev bygget op af Absalon,
svundne tider binder bånd
til nutidens dage,
hvor vi har tilbage
et monument - hvor har de haft
vision og handlekraft.

Sejle langs haven er fredfyldt og skønt
mens vi sejler
søen spejler
solen der glitrer – vi runder en pynt
og er hvor vi var begyndt.
Natur - kultur og toner
Stimulationer!
Engang - de sa’e - var søen tømt!
heldigvis – det var på skrømt,
for vores sø er særlig
smuk og frisk og herlig,
så nyn - ja syng af fulde hals
på Sorø Søens vals.

Sponsoreret af:



Sponsoreret af:

Forårsdag

Tekst & musik: Anne Linnet

Du ved det sikkert allerinderst inde,
selvom jeg sjældent bruger store ord.
Du ved, at du er den, der gennem livet
og stadig i mit hjerte bor.

Jeg ved, at al min sidste tid skal leves,
jeg ved, at tiden tæller hjertets slag,
at alt det, vi har grædt igennnem livet,
det svinder på en forårsdag.

En forårsdag, hvor solen bare skinner,
som da jeg mødte dig den første gang,
og hele verden svandt, kun solen så os
og lavede en stille sang.

Og det er det, jeg endelig har fundet,
så mange år er gået sidenhen,
vi tænker vel, at noget sku' forandres,
hvis vi ku' leve alt igen.

Vi tænker vel, at vi gled fra hinanden
i årene, der hastede forbi.
Og nu er alting stille her i stuen,
og store ord er svær' at sig'.

Men du ved det sikkert allerinderst inde,
selvom jeg sjældent bruger store ord.
Du ved, at du er den, der gennem livet
og stadig i mit hjerte bor.

Jeg ved, at al min sidste tid skal leves,
jeg ved, at tiden tæller hjertets slag,
at alt det, vi har grædt igennnem livet,
det svinder på en forårsdag.



På en bænk i Kongens Have

Tekst: Kim Larsen - Musik:  Robert M. Jordan

Hvor mange somre mon man tælle kan                
på en bænk i Kongens Have                                 
fra man er amøbe, og til man bli'r en mand,         
på en bænk i Kongens Have?
Og hvis man er heldig nok,                                   
kommer man der også op,                                    
når man er gammel nok til at gå med stok.           
Alt det og meget mer' 
det er hvad der sker 
på en bænk i Kongens Have.     

Morgenstund og guld i mund det hele kører rundt
på en bænk i Kongens Have.                                
Giv mig dit hjerte, så kysser jeg din mund            
på en bænk i Kongens Have. 
Pige, vil du med mig gå?                                       
Alt i verden skal du få,                                           
for dig vil jeg male himlen blå. 
Alt det og meget mer'                                            
det er hvad der sker                                              
på en bænk i Kongens Have.

To pædagoger med strikkesokker på                  
og en kæmpe børnehave
sætter sig ned sammen med de små                 
på en bænk i Kongens Have. 
Hov, der går min egen søn, 
bar' de nu får nok i løn 
for at passe på ham, ellers er det synd.              
Alt det og meget mer'                                          
det er, hvad der sker                                           
på en bænk i Kongens Have.                             

                                                                            
To stewardesser med strutteskørter på              
går igennem Kongens Have,
vinker til mig og forsvinder i det blå                    
på en bænk i Kongens Have.           
Hvorfor kom de denne vej?                                 
Hvorfor sa' de hej til mig?                                   
Jeg kendte ikke dem, og de kendte ikke mig.     
Alt det  og meget mer'                                         
det er, hvad der sker                                           
på en bænk i Kongens Have.

Regndråber drypper, månen skinner ned                                        
på en bænk i Kongens Have.
Så sidder man der, end'lig er der fred                                              
på en bænk i Kongens Have.
Intet gik, som det sku' gå,                                                                
æren kan Gud Fader få,                                                                   
hvor blev du af, du min skønne sommerdag?                                  
|: Alt det og meget mer'                                                                    
det er, hvad der sker  
på en bænk i Kongens Have.:|
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Hjemad fra langfartens eventyr

Dansk tekst: Erik Bertelsen – Musik: Gideon Wahlberg

Hjemad fra langfartens eventyr 
det går for rumskøds brise, 
morgenen dæmrer og trevent fly'r 
den mørke kolde nat. 
Jeg er en jungmand på sytten år 
og synger helst en vise 
muntert med bølgerne, når det går 
med kursen hjemad sat. 
Hjemmet er Danmarks rige, 
herligt at se det stige 
frem gennem dæmringens gyldne skær, 
blegt i det fjerne og dog så nær, 
nær var det altid i mindet, 
aldrig blev hjemlængslen blindet, 
altid har bølgernes brus om vor stavn 
nynnet Danmarks navn. 

Ofte når brådsøen viste tand, 
og stormen peb i riggen, 
ofte når mismod i fremmed land 
fik tvunget tårer frem, 
tænkte jeg: Gut, vær en mand! 
Hold ud og lad din sorg i stikken, 
selv gennem modgangens værste slud 
kompasset peger hjem. 
Hjemmet er Danmarks rige,
herligt at se det stige 
frem gennem dæmringens gyldne skær, 
blegt i det fjerne og dog så nær, 
nær var det altid i mindet, 
aldrig blev hjemlængslen blindet, 
altid har bølgernes brus om vor stavn 
nynnet Danmarks navn. 

Bønderne pløjer den gode jord, 
vi synger med vor skude. 
Hånden på plov eller hånd på ror, 
det gælder fælles dåd. 
Alle er sønner af samme mor 
om hjemme eller ude, 
bærer vi frugter til fælles bord 
og er i samme båd. 
Hjemmet er Danmarks rige,
herligt at se det stige 
frem gennem dæmringens gyldne skær, 
blegt i det fjerne og dog så nær, 
nær var det altid i mindet, 
aldrig blev hjemlængslen blindet, 
altid har bølgernes brus om vor stavn 
nynnet Danmarks navn.  

Sponsoreret af:
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Dansen på Sunnanö

Text & musik: Evert Taube

Där går en dans på Sunnanö, där dansar Rönnerdahl
med lilla Eva Liljebäck på pensionatets bal,
och genom fönstren strömmar in, från skärgårdsnatten sval,
doft av syrener och jasmin i pensionatets sal,
ja, doft av syrener och jasmin i pensionatets sal.

Och lilla Evas arm är rund, och fräknig hennes hy,
och röd som smultron hennes mun, och klänningen är ny.
- Herr Rönnerdahl, det är ju ni som tar vem ni vill ha
bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört, haha!
Bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört, haha!

- Att ta är inte min musik, nej, fröken, men att ge!
Jag slösar, men är ändå rik så länge jag kan se.
- Vad ser ni då, herr Rönnerdahl, kanske min nya kjol?
- Ja, den och kanske något mer! Ta hit en bra fiol.
- Ja, den och kanske något mer! Ta hit en bra fiol.

Där går en dans på Sunnanö till Rönnerdahls fiol,
där dansar vågor, dansar vind, och snön som föll i fjol.
Den virvlar där, där går ett brus igenom park och sal, 
och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal.
Och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal.

Och lilla Eva dansar ut med fänrik Rosenberg,
och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes färg.
Men Rönnerdahl är blek och skön, och spelar som en gud,
och svävar i en högre rymd, där Eva är hans brud,
och svävar i en högre rymd, där Eva är hans brud. 

Sponsoreret af:



Stand by Your Man

Words & music: Tammy Wynette/Billy Sherrill

Sometimes it's hard to be a woman,
Giving all your love to just one man.
You'll have bad times, and he'll have good times,
Doin' things that you don't understand.

But if you love him, you'll forgive him,
Even though he's hard to understand.
And if you love him, oh be proud of him,
'Cause after all he's just a man.

Stand by your man, 
Give him two arms to cling to,
And something warm to come to,
When nights are cold and lonely.
Stand by your man, 
And show the world you love him,
Keep giving all the love you can.
Stand by your man.

Stand by your man, 
And show the world you love him,
Keep giving all the love you can.
Stand by your man. 

Sponsoreret af:



Jag tror på sommaren
 

Text & musik: Stig Olin

Kortast og blekast vintersol 
finns en decemberdag,                           
kallad för Tomas Tvivlaren 
för att hans tro var svag.
Han skulle aldrig någonsin 
trott på en sol, en vår.                          
Ändå förvandlas vintern till 
sommar vartenda år.

     
Jag tror, jag tror på sommaren. 
Jag tror, jag tror på sol igen.                        
Jag pyntar mig i blå kravatt 
och hälsar dig med blommig hatt.
Jag tror på dröm om sommarhus 
med täppa och med lindars sus,                   
en speleman med sin fiol  
och luften fylld av kaprifol.

Midsommarafton natten lång, 
kärlek och dans och sång.
Solen som plötsligt börjar gå          
upp och ner på en gång.
Pojken med flickans hand i sin 
viskar och får till svar
löften, han gått och hoppats på        
under det år, som var.

       
Jag tror, jag tror på sommaren. 
Jag tror, jag tror på sol igen.                            
Jag pyntar mig i blå kravatt 
och hälsar dig med blommig hatt.
Jag tror på dröm om sommarhus 
med täppa och med lindars sus,                   
|: en speleman med sin fiol  
och luften fylld av kaprifol.:|

Sponsoreret af:



Sponsoreret af:

Aftensang i Akademiets have II

Tekst & musik: Leif Kledal

Duggen daler stille mellem stammerne,
og søens spejl er dunkelt og tyst.
Her har vi nydt alle rammerne
og sunget, mens det endnu var lyst.
Kulden kryber om os, men sjælen den er varm,
og sindet bærer tonernes magt.
Og når vi går hjemad, så går vi arm i arm
i sommernattens pragt.



Tak til vores sponsorer
Hovedsponsorer:

Sangsponsorer:

SuperBrugsen
Sorø

Norgesvej 2 - 4180 Sorø
- Værd at køre efter
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