Informasjon om nye sanger på korarti.no ved skolestart 2017
«Per Silla»
Teksten er skrevet av Alf Henriksen og musikken er skrevet av Tom Reksjø. Disse
to spilte i gruppa Frosk som ga ut albumet «Kråker i lufta» i 1977, hvor denne
låten var å finne. Frosk var ei norsk sang- og musikkgruppe fra Horten som var
aktive på 70- og 80-tallet.
«Corazon Espinado»
Tekst og musikk er skrevet av meksikaneren Fher Olvera. Han er sanger i den
populære gruppa Maná fra Mexico. De spilte inn låten sammen med gitaristen
Carlos Santana på hans album «Supernatural» i 1999. Under Latin Grammy
Award i 2000 vant albumet prisen for årets beste album.
«I don’t like Mondays»
Tekst og musikk er skrevet av den irske sangeren Bob Geldof og kom ut på singel
med Geldofs gruppe Boomtown Rats i 1979. Inspirasjonen til sangen fikk Geldof
etter å ha hørt nyhetene om 16 år gamle Brenda Ann Spencer som skjøt og
drepte to mennesker og såret ni på en barneskole i San Diego i California. I
ettertid fortalte hun at grunnen var: «I don’t like Mondays. This livens up the
day».
«Halloween»
Tekst er skrevet av De gyngende seismologer og musikken er skrevet av Lage
Thune Myrberget. Sangen kom ut på gruppa De Dresserte Elger sitt album «Året
rundt» i 2006. De Gyngende Seismologer er en forfatterkvartett bestående av Jan
Staff, Sigmund Falch, Håkon Johnson og Askild Hagen.
«You raise me up»
Teksten er skrevet av den irske tekstforfatteren Brenda Graham, og musikken er
av Rolf Løvland. Sangen ble utgitt på Secret Gardens album «Once in a Red
Moon» i 2001. Mer enn 125 ulike coverversjoner er blitt utgitt. Den mest kjente
versjonen er Josh Grobans versjon fra 2003, som ble produsert av den kjente
amerikanske produsenten David Foster.
«Julefest»
Teksten og musikken er skrevet av Anne-Lise Heide og kom ut på gruppa Hulder
Bulders album «Jul med Hulder Bulder» i 2009. Hulder Bulder er en trio fra
Trondheim som har utgitt tre cd-er med musikk for barn. Heide har tidligere
mottatt spellemannspris i klassen barneplater for albumet «Eventyrensemblet».
«Fest på månetoppen»
Teksten er skrevet av Gudny Hagen og musikken er skrevet av Bent Åserud og
Geir Bøhren. Sangen kommer fra NRKs adventskalender «Jul på Månetoppen»
som ble vist på tv første gang i 2002. Denne serien var oppfølger til «Jul i Blåfjell»
og «Amalies jul».
«Fin musikk gjør meg glad»

Teksten er skrevet av skuespilleren Linn Skåber og musikken er av Magnus
Beite. Sangen kommer fra NRKs adventskalender «Barnas super-jul» som ble vist
på NRK første gang i 2007. Serien fikk gullrutepris i klassen beste barne- eller
ungdomsprogram i 2008.
«Happy»
Tekst og musikk er skrevet av den amerikanske artisten Pharrell Williams. Den
kom første gang ut som singel med Williams som sanger og produsent i 2013.
Sangen er også med i filmen «Despicable Me 2» og på albumet «Despicable Me 2:
Original Motion Picture Soundtrack». Låten har ligget på førsteplass på listene i
USA, England, Canada, Irland og 20 andre land og har vunnet en rekke priser.
«Ikke by’n med meg»
Teksten er skrevet av Trond Viggo Torgersen og musikken er skrevet av Georg
Keller. Sangen kommer fra albumet «Det by’ner nå» fra 1981. Torgersen, som er
utdannet lege, var landets andre barneombud, men er mest kjent som komiker
og tv-artist fra NRK. Han mottok spellemannspris for albumet «Det by’ner nå» i
1981.
«Slaps og sludder»
Teksten er skrevet av Marianne Krogness og Karoline G. Herlofsen mens
musikken er skrevet av Eirik Myhr. Sangen kom ut på albumet «Jeg vil heller
danse på bordet» i 2015. Dette er en samling melodier fra «Molly og Partner»hørespillet som ble sendt i NRKs radioprogram «Barnetimen» i romjula 2015.
«Upspring»
Teksten og musikken er skrevet av Matthew Bellamy fra det engelske
rockebandet Muse. Låten kom ut på Muses album «The Resistance» i 2009, et
album som lå på førsteplass i 19 forskjellige land. Bandet ble startet i 1994 og
har mottatt en rekke priser, bl.a. Grammy Awards og Brit Awards.
«Conqueror»
Tekst og musikk er skrevet av Aurora Aksnes, Geir Luedy, Magnus Åserud
Skylstad og Odd Martin Skålnes. Sangen kom ut på Auroras debutalbum «All My
Demons Greeting Me as a Friend» i 2016. Aurora mottok spellemannspris i 2016
for beste nykommer.
«Elektrisk»
Tekst og musikk er skrevet av Erik Fjeld, Ida Wærdahl og Petter Kristiansen og
kom ut på singel i 2015 med duoen Marcus & Martinus. De ble landskjent og
gjorde stor suksess etter at de vant Melodi Grand Prix Junior i 2012 med sangen
«To dråper vann».
«Make you feel my love»
Tekst og melodi er skrevet av Bob Dylan (født Robert Allan Zimmerman). Sangen
ble første gang utgitt i 1997 med Billy Joel, da med tittelen «To make you feel my
love», før Dylan ga den ut selv samme året på albumet «Time Out of Mind». Bjarte
Hjelmeland oversatte sangen til norsk og Ingebjørg Bratland spilte den inn i en
nynorsk versjon på albumet «Månesinn» i 2015.

«Go gentle»
Tekst og musikk er skrevet av Robbie Williams, Guy Chambers og Chris Heath og
ble første gang utgitt som singel med Robbie Williams i 2013. Den var også å
finne på Williams’ album «Swings Both Ways» fra samme år. Williams har uttalt
at han skrev sangen som et løfte til sin datter Teddy. Han sa videre at han syntes
det var skremmende å tenke på at han skulle passe på denne personen resten av
livet, han som ikke engang var særlig flink til å passe på seg selv.
«Langt å gå»
Teksten og musikken er skrevet av Aslag Rakli Hartberg. Sangen ble gitt ut som
singel i 2015 og ble skrevet til filmen «Solan og Ludvig – herfra til Flåklypa».
Gruppa mottok en spellemannspris i 2001 i klassen hiphop.
«Så sur da»
Teksten er skrevet av gruppa Unik 4 som består av Audun Rørmark, Simen
Bakkåker, Annika Sveinsson Momark og Eline Nesje. De vant Melodi Grand Prix
Junior i 2013 med denne sangen.
«Telle til ti»
Teksten er skrevet av Margaret Heldor og musikken er skrevet av Tom Næss.
Sangen er hentet fra den tverrfaglige boka «Syng og Lær» som kom ut i 1993.
Næss er førsteamanuensis på seksjonen for musikkpedagogikk og musikkterapi
på Norges musikkhøgskole.

