Sange i
sommernatten
på Kinahøjen i Akademihaven, Sorø

Sange i sommernatten er arrangeret af
”De glade sangsvaner” og venligst sponsoreret af:

Sange i sommernatten
Lørdag den 18. juni kl. 18.30 på Kinahøjen i Akademihaven, Sorø

Program
Titel

Form

Akkompagnement

1

Aftensang i Akademiets Have, 1. vers

fælles

Klaus

2

Velkommen i den grønne lund

fælles

Klaus

3

I Danmark er jeg født

fælles

Bent og Grethe

4

Sådan en aften

Leif

Bent og Grethe

5

Go`morgen lille land

fælles

Bent og Grethe

6

Jeg ser de bøgelyse øer

fælles

Bent og Grethe

7

Mariehønen

Calle

Klaus

8

Danmark, nu blunder den lyse nat

fælles

Bent og Grethe

9

I dreamed a dream

Titter

Bent og Grethe

10

Potpourri over sømandssange

fælles

Klaus

11

Side By Side

Kor+ fælles

Side by Side

12

Nevertheless

Kor

Side by Side

13

All of Me

Kor+ fælles

Side by Side

14

Sorø søvals

fælles

Bent og Grethe

15

Kroppens Hus-sangen

Sorø Ko-sakker + fælles

Bent og Grethe

16

Herre min Gud

Bjarne, Leif

Bent og Grethe

17

Annis sang

fælles

Klaus / Finn på fløjte

18

Mr. cellophan

Klaus

Bent og Grethe

19

Sommer og sol

fælles

Klaus

20

I got plenty of nothing

Calle

Finn

21

Kvinde min

fælles

Finn

22

Sakta vi gå genom sta’n

Titter

Bent og Grethe

23

Papirsklip

fælles

Finn

24

Some enchanted evening

Leif

Finn

25

Nina, kære Nina

fælles

Finn

26

Go` nu nat og gå nu lige hjem

Bjarne

Finn

27

Aftensang i Akademiets have, 2. vers

fælles

Bent og Grethe

Pause

Aftensang i Akademiets have 1
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.

Velkommen i den grønne lund
Tekst: N.F.S. Grundtvig – Musik: Erik Grip

Velkommen i den grønne lund,
hvor fuglene de sjunge!
Det høres skal: den danske mund
til sang har og en tunge.
Kan munden vi få ret på gang
til andet end at spise,
hver andet barn i Dannevang
forstår en halvkvæden vise.

For, hvad vi fattes først og sidst
til lykke ej så ganske,
men lidt dog både her og hist,
det er det ægte danske.
Derom sang nys en lille fugl
i syd på Skamlingsbanke,
og det er synd at lægge skjul
på hele folkets tanke.

Vi fører løver i vort skjold			
af hjerter tæt omsatte,
dem førte vi fra hedenold,
og ingen abekatte.
Hver fugl må synge med sit næb,
og livet, kan vi skønne,
var uden sang kun slid og slæb.
Velkommen i det grønne!

I Danmark er jeg født
Tekst: H.C. Andersen – Musik: P. 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!

Go`morgen, lille land
Musik: Carsten Mørch – Tekst: Niels Brunse

Go`morgen, lille land!
Et land med sol, et land med dis,
med kyst af sten og sand,
som havets bølger slikker,
med bakker skabt af is,
koldt eller venligt skiftevis.

Go`morgen, ø ved ø!
Nu ser vi Danmarks buetegn
med blink af hav og sø,
de slanke, lyse broer.
I sol, i blæst, i regn
bærer de os fra egn til egn.

Go`morgen, hver og en,
som sidder ved et morgenbord,
fra Skagens hvide gren
til Gedsers lange odde,
på vores prik mod nord
her på den kuglerunde jord.

Go`morgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
når verden lukkes ind,
bygger vi bro fra sind til sind.

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.

Danmark, nu blunder den lyse nat
Tekst: Thøger Larsen – Musik: Oluf Ring

Danmark, nu blunder den lyse nat
bag ved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat,
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger
sagte som sang ved vugger.
Danmark, du vågner med søer blå,
mætte som moderøjne.
Alt, hvad i dine arme lå,
lader su solen skinne på,
ser, hvor det yppigt glider
frem af forgangne tider.
Lærker, som hopped` af æg i vår,
svinder i himlens stråler.
Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusind år.
Lykken fra glemte gruber
klinger af unge struber.
Hyldene dufter i stuen ind
ude fra Danmarks haver.
Kornet modnes i sommervind.
Hanegal over lyse sind
stiger bag gavl og grene,
hvæsset som kniv mod stene.
Køer og heste og får på græs
hen over brede agre,
åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og næs,
byger, som går og kommer, det er den danske sommer.
Pigernes latter og lyse hår,
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår mildt om et evigt Danmark spår,
sol over grønne sletter,
lykke og lyse nætter.

Sømandspotpourri
sammensat af Klaus Wichmann

Musik: Harald Mortensen. Tekst: Anker Hansen

Er vi alle klar til afgang?
Javel, hr. Kaptajn.
Er der stemning for en slagsang?
Javel, hr. Kaptajn.
Der er lys i den røde lanterne,
og nu stævner vi ud mod det fjerne.
Er vi klar med provianten?
Javel, hr. Kaptajn.
Fin i kanten! På med vanten.
Javel, hr. Kaptajn.

Musik: Harald Mortensen. Tekst: Sigfred Pedersen

Det er dig, jeg ka´ li´ gi´ mig lov til at bli´,
Anne-Mari.
Jeg skal gå klokken ni,
så er alting forbi –
Anne-Mari.
Så længe vi sejler, jeg længes min ven.
Men når vi er hjemme, du har mig igen.
Du er mit sværmeri,
det er dig, jeg ka´ li´,
Anne-Mari.

fortsættes

Musik: Niels Clemmensen. Tekst: Sigfred Pedersen

Katinka, Katinka, luk vinduet op,
nu vil jeg spendere en vise.
Et forår har kærtegnet pigernes krop,
og nu er du li´ til at spise.
Men først skal vi ha´ os en sang eller to,
og så skal Katinka og Søren til ro.
Katinka, Katinka, luk vinduet op
og hør min harmonikavise.

Musik: Niels Clemmensen. Tekst: Hans Hartvig Seedorff

Den er fin med kompasset!
slå rommen i glasset,
og stik mig lidt kandis all right på en spoon!
Skønt få er vi nok til
at ta´ os en grog til,
og Rosvald og Rosa er bound for Rangoon.
Tra-la-la-la-la-la ! Tra-la-la-la-la-la !
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Skønt få er vi nok til
at ta´ os en grog til,
og Rosvald og Rosa er bound for Rangoon

Musik: Elith Worsing. Tekst: Ludvig Brandstrup

Hils fra mig derhjemme,
hils min far og mor.
Hils de grønne enge
og den blanke fjord.
Alle mine tanker følger dig på vej –
Hils fra mig derhjemme,
hils, ja, hils fra mig.

fortsættes

Musik: Kai Normann Andersen. Tekst: Alfred Kjærulf

Jeg har en ven –
en rigtig sailor,
som vil ta´ kegler
i hver en havn.
Han er en svend,
som går på varmen,
og midt på armen
der står mit navn.
Så brav og ærlig –
ja, han er herlig,
når han mig kærlig
ta´r i sin favn.
Jeg har en ven –
en rigtig sailor,
som vil ta´ kegler
i hver en havn.

Ernfrid Ahlin. Tekst: Carl Viggo Meincke

Der går altid både tilbage,
tilbage til Danmark igen.
Hvad så, om vi skulle forsage
den nordiske vinter, min ven!
Så tænker jeg blot på den kalkede længe,
mit fædrene hjem i den bølgende eng.
Der går altid både tilbage –
tilbage til Danmark igen.

Side By Side
Tekst & musik: Harry MacGregor Woods

Oh! We ain’t got a barrel of money
Maybe we’re ragged and funny
But we’ll travel along
Singing a song
Side by side
I don’t know what’s a-comin’ tomorrow
Maybe it’s trouble and sorrow
But we’ll travel the road
Sharing our load
Side by side
Thru all kinds of weather
What if the sky should fall
Just as long as we’re together
It really doesn’t matter at all
When they’ve all had their quarrels and parted
We’ll be the same as we started
Just traveling along
Singing a song
Side by side
Thru all kinds of weather
What if the sky should fall
Just as long as we’re together
It really doesn’t matter at all
When they’ve all had their quarrels and parted
We’ll be the same as we started
Just traveling along
Singing a song
Side by side

All of Me
Tekst og musik: Seymor Simons / Gerald Marks

All of me
Why not take all of me
Can’t you see
I’m no good without you
Take my lips
I want to lose them
Take my arms
I’ll never use them
Your goodbye left me with eyes that cry
How can I go on dear, without you
You took the part that once was my heart
So why not take all of me

Kor:
Synger mellemstykke
Your goodbye left me with eyes that cry
How can I go on dear, without you
You took the part that once was my heart
So why not take all of me

Sorø søvals
Tekst & 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.

Så kommer Feldskov, en fin pavillon,
den er digterskøn,
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.

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.

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!

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”,
et sted for fest og bægerklang,
ak ja – der var engang!
Nu er der tyst og stille,
dog kommer ”barder” vilde
en gang om året til vor skov
til kamp og leg og sjov.

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.

Annis sang
Tekst & musik: Thomas Kjellerup

(forspil – et helt vers)
Jeg gi`r min sang til Anni
og la`r en rose følge med
og en vase med lidt vand i,
så hun kan sætte den et sted.
På et bord ved hendes pude
skal den røde rose stå,
mens jeg sidder bag min rude
og la`r sommernatten gå.
Rosen visner og forsvinder,
bag hendes blomstrede gardin,
men sangen lever og får vinger,
hver gang hun nynner melodien.
(fløjte)
Jeg gi`r min sang til Anni
og la`r en rose følge med
og en vase med lidt vand i,
så hun kan sætte den et sted.
(musik)

Sommer og sol
Tekst: Peter Mynthe - Musik: D.A. Winther

Sommer, sommer og sol.
Havet og blæsten og duft af kaprifol.
Sommer, sommer og sol.
En himmel så blå som viol.
Når alting bli’r for ked`ligt,
eller dagen bli’r for grå,
så bruger jeg min lille hem’lighed.
En tosset lille remse jeg har hittet på,
som handler om det bedste, jeg ved:
Sommer, sommer og sol.
Havet og blæsten og duft af kaprifol.
Sommer, sommer og sol.
En himmel så blå som viol.
Om morgen’ n, når jeg vågner
og går hen og kikker ud,
så kan det ske, at regnen øser ned.
Så smiler jeg og nynner glad en melodi,
som handler om det bedste, jeg ved:
Sommer, sommer og sol.
Havet og blæsten og duft af kaprifol.
Sommer, sommer og sol.
En himmel så blå som viol.
Når vintermørket sænker sig,
og alt er gråt i gråt,
så smiler jeg trods alt, fordi jeg ved,
det hjælper med en remse med banale små ord,
som handler om det bedste, jeg ved:
Sommer, sommer og sol.
Havet og blæsten og duft af kaprifol.
Sommer, sommer og sol.
En himmel så blå som viol.
Sommer, sommer og sol.
Havet og blæsten og duft af kaprifol.
Sommer, sommer og sol.
En himmel så blå som viol.

Kvinde min
Tekst: Mogens Mogensen – Musik: Kim Larsen

Kvinde min, jeg elsker dig,
og jeg ved, du elsker mig,
og hvad der så end sker,
åh, lad det ske, for jeg er din.
Og selv om vi har skændtes tit,
og du har grædt og lidt,
når det har været slemt,
så glem det nu, for jeg er din...
Og jeg har hustlet,
og spillet tosset, åh...
og jeg har snydt dig, ja,
og skammet mig
og stjålet af din kærlighed,
du ved besked,
åh yeah...
åh yeah…
uh-ah-di ah-ba-ba-be-di-åh,
og du er stadigvæk akkurat lige så smuk
som allerførste gang, da du kyssede mig
så inderligt,
så inderligt
Tror du, vi skal følges ad
til livet, det er slut?
Åh, det håber jeg,
ja, jeg gør, ja, jeg gør.
Så kvinde, kom og drøm med mig
i den lange nat,
når stjernerne de funkler
og blinker som besat.
Nej, bliv ikke bange
for deres sange,
hold bare fast i mig,
når de fortæller dig,
at der er tusinde mil
imellem dig og mig.
Nej, nej,
tro det ej...
uh-ah-di ah-ba-ba-be-di-åh
og du er stadigvæk akkurat lige så smuk
som allerførste gang, da du kyssede mig
så inderligt,
så inderligt,
så inderligt – uuhh….

Papirsklip
Tekst & musik: Kim Larsen

Når nu min verden bliver kold og forladt,
finder jeg trøst i min kæreste skat,
klipper motiver med drømme og saks,
papirsilhouetter af den fineste slags

Når nu min verden bliver kold og forladt,
finder jeg trøst i min kæreste skat,
klipper motiver med drømme og saks,
papirsilhouetter af den fineste slags

Her er et af min far og min mor,
de, som gav mig til denne jord,
kærlige kys og en duft af jasmin,
altid solskin og sødeste min.

Livet er langt
lykken er kort
salig er den der tør give det bort.
(nynne eller fløjte)

Livet er langt,
lykken er kort,
salig er den, der tør give det bort,
(nynne eller fløjte)

Livet er langt
lykken er kort
salig er den der tør give det bort.
(nynne eller fløjte)

Her er et af min bedste ven,
utallige klip går igen og igen,
et aldrig færdigt eller fuldendt motiv,
sort silhouet af kvinden i mit liv.
Livet er langt,
lykken er kort,
salig er den, der tør give det bort,
(nynne eller fløjte)
Domine et sanctus,
Domine et sanctus,
Domine et sa-a-anctus.
Domine et sanctus,
Domine et sanctus,
Domine et sa-a-anctus.
				

Nina, kære Nina
Tekst & musik: John Mogensen

Jeg er ingen krøsus i den store flotte stil,
ingen kæmpevilla, hverken sejlbåd eller bil,
mange vil vist mene, at jeg bare er et nul,
men jeg ejer noget, der er mere værd end guld.
Nina, kære Nina, nu er du min,
Nina, kære Nina, og jeg blev din.
Du fandt et træ i skoven,
som langsomt sygned’ hen,
du kom som regn fra oven,
nu trives det igen.
Første gang vi mødtes, var jeg sikker i min sag,
du var drømmepigen - det var dig, jeg ville ha’.
Mellem mange andre, som du li’ så nemt ku’ få,
valgte du så mig, det vil jeg aldrig helt forstå.
Nina, kære Nina, nu er du min,
Nina, kære Nina, og jeg blev din.
Du fandt et træ i skoven,
som langsomt sygned’ hen,
du kom som regn fra oven,
nu trives det igen.
Jeg er intet særligt, det er den barske virk’lighed,
et ka’ jeg dog gi’ dig, simpelthen min kærlighed,
ta’ det som et løfte, og jeg si’r det kun, fordi
jeg ska’ værne om dig, indtil livet er forbi.
Nina, kære Nina, nu er du min,
Nina, kære Nina, og jeg blev din.
Du fandt et træ i skoven,
som langsomt sygned’ hen,
du kom som regn fra oven,
nu trives det igen.

Aftensang i Akademiets have 2
Tekst & musik: Leif Kledal

Duggen falder 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.

