Informasjon om de åtte nye julesangene på korarti.no
1) «Christmas time»
Tekst og musikk er skrevet av den norske popduoen Creation som besto av Per Kristian
Indrehus og Geir Olav Bøkestad. Denne duoen ble startet da bandet Drama ble oppløst.
Sangen kom ut på albumet «My Present» (1985).
2) «En julesang»
Teksten er skrevet av Unni Greve Rose og musikken av Nora Buraas. Sangen kommer fra
julemusikalen «Nisse på ville veier». Buraas og Greve har sammen med Lena Steimler også
laget musikkspillet «Trafikkskilt på rømmen».
3) «Happy Xmas (War is over)»
Musikken og teksten er skrevet av Beatles-medlem John Lennon (1940-1980) og hans kone
Yoko Ono. Den ble gitt ut på singel i 1971 av John & Yoko/Plastic Ono Band sammen med
The Harlem Community Choir. Låta, som opprinnelig var en protestsang mot Vietnamkrigen,
har blitt en standard på julerepertoaret. En rekke andre artister har spilt inn sine versjoner,
bl.a. Celine Dion, Glee Cast og Elisabeth Andreassen.
4) «Hjem te jul»
Tekst og musikk er skrevet av bodøværingen Terje Nilsen. Den ble første gang utgitt på
Nilsen sitt album «Sånn» (1999). Han har gitt ut en rekke album og den mest kjente sangen
hans, «Mjelle», kom ut på debutalbumet «Æ» (1977). Nilsen ga i 2003 ut albumet «Lille
Bille», et album med barnesanger sunget av Eva Trones. For dette fikk Nilsen
Spellemannsprisen i 2004.
5) «Jeg drømmer om en hvit glede»
Bing Crosbys eviggrønne juleklassiker ble innspilt med norsk tekst av Jens Book-Jenssen og
Egil Monn-Iversen orkester i 1956. Dizzie Tunes og Bjelleklang har også spilt inn sangen, med
tittelen «Hvit jul».
6) «Julepotpurri»
Potpurriet består av følgende julesanger:
a) «Rudolf er rød på nesen» (Original: «Rudolph the Red-nosed Reindeer»). Tekst og musikk:
Johnny Marks. Norsk tekst: Arne Bendiksen (1926-2009).
b) «Snømannen Kalle» (Original: «Frosty the Snowman»). Tekst og musikk: Jack Rollins og
Steve Nelson. Norsk tekst: Arne Bendiksen.
c) «Hei hå, nå er det jul igjen». Tekst og musikk: Per Aspelin (1928-1996). Fra
barnemusikalen «Putti Plutti Pott og Julenissens skjegg» fra 1969.

d) «Musevisa». Teksten og melodi skrevet av Alf Prøysen (1946).
e) «Så går vi rundt om en enebærbusk». Ukjent opphav. Fins blant annet både i Danmark og
Sverige.
f) «På låven sitter nissen». Teksten er skrevet av Margrethe Munthe (1860-1931). Som
komponist oppføres noen ganger Otto Teich, noen ganger står det trad.
g) «Eventyrland» (Original: «Winter Wonderland»). Teksten er skrevet av Richard B. Smith
og musikken er skrevet av Felix Bernard i 1934.
h) «Jeg gikk meg over sjø og land». Trad.
i) «La det snø, la det snø» (Original: «Let it Snow»). Teksten er skrevet av Sammy Cahn og
musikken er skrevet av Jule Styne. Norsk tekst av Arne Riis.
7) «Nå står tiden stille»
Musikken er skrevet av Sigvart Dagsland, Gulleiv Wee og Rune Stray, teksten av Dagsland og
Mike McGurk. Sangen ble første gang utgitt på Dagsland sitt album «Hjemmefra» (2003).
Dagsland har utgitt 20 soloalbum og solgt mer enn 500 000 plater. Han vant
Spellemannprisen i klassen pop i 1990.
8) «White Christmas»
Teksten og musikken er skrevet av den amerikanske tekstforfatteren og komponisten Irving
Berlin (1888-1989). Sangen ble første gang spilt offentlig på NBC sitt radioshow 1. juledag,
sunget av Bing Crosby. Sangen ble gitt ut på plate i 1942 og kom da i en samling sanger fra
filmen «Holiday Inn». Singelen har blitt solgt i 50 millioner eksemplarer og er verdens mest
solgte melodi.

