
De nye sangene på Kor Arti’ digital 
 
«Disney-potpurri» 
Potpurriet består av musikk fra Walt Disneys filmer og består av følgende sanger: 
1) «Heigh-ho» (Hei-ho) fra filmen «Snøhvit og de syv dverger» fra 1937 med musikk 
av Frank Churchill og tekst av Larry Morey.  
2) «Hakuna Matata» fra filmen «Løvenes konge» fra 1994 med musikk av Elton John 
og tekst av Tim Rice. «Hakuna Matata» er swahili og betyr «Det er intet problem».  
3) «I just can’t wait to be a king» (Snart blir jeg majestet) fra filmen «Løvenes konge» 
fra 1994 med musikk av Elton John og tekst av Tim Rice.  
4) «The bare necessities» (Ta livet som det faller seg) fra filmen «Jungelboken» fra 
1967. Tekst og musikk er skrevet av Terry Gilkyson. Dette var den siste filmen som 
ble produsert av Walt Disney, som døde under produksjonen.  
5) «We’re all in this together» (Her er vi) fra filmen «High School Musical 2» fra 2006, 
med musikk og tekst som er skrevet av Matthew Gerrard og Robbie Nevil.  
6) «When you wish upon a star» (Ønskestjernen) fra filmen «Pinocchio» fra 1940 
med musikk av Leigh Harline og tekst av Ned Washington. 
7) «Supercalifragilisticexpialidocious» (Superoptikjempefantasfenomenalistisk) fra 
filmen «Mary Poppins» fra 1964 med musikk og tekst av brødrene Robert M. Og 
Richard B. Sherman. 
8) «Can you feel the love tonight» (Fyll ditt sinn med kjærlighet) fra filmen «Løvenes 
konge» fra 1994 med musikk av Elton John og tekst av Tim Rice. 
 
«Dyrlege Hambo» 
Teksten er skrevet av Trond Viggo Torgersen og musikken av Arnt Haugen. Sangen 
ble første gang utgitt på albumet «Bare barn er barn (men alle er vi barnebarn)» 
med Trond-Viggo Torgersen i 1979. Torgersen er kjent som tidligere barneombud, 
som programleder i NRKs «Barne-tv» og som komiker. Arnt Haugen var trekkspiller, 
komponist, journalist og orkesterleder for den populære tv-serien «Husker du» som 
gikk på NRK i perioden 1971-1986. 
 
«Søndag på ski» 
Musikken er skrevet av Magnus Beite og teksten er skrevet av Linn Skåber. Sangen er 
fra NRK-serien «Barnas Superjul» og ble utgitt på albumet «Musikken fra 
julekalenderen» (2007). 
 
«Så vidunderleg» 
Musikken og teksten er skrevet av Elin Nygård. Den ble første gang framført av Kim 
André Rysstad under delfinalen i Melodi Grand Prix 2012. Den ble også gitt ut på 
singel samme år.  
 
«The song of a child» 
Tekst og musikk er skrevet av S. Stevens. 
 
«Varm med vamp» 
Dette er en sangmedley for å varme opp stemmen, bestående av seks melodier. Hele 
medleyen er en kanon, arrangert av Morten Huuse i fem forskjellige stilarter. 



De to første er trad.-låter. Ellers består medleyen av sangene: «Eg ve te Bergen» 
med tekst og musikk av Gustav Lorentzen og Øystein Dolmen, «Hvem har malet 
himlen blå» med musikk av John Høyby og tekst av Halfdan Rasmussen, «Blue 
moon» med musikk skrevet av Richard Rodgers og tekst av Lorenz Hart samt 
«Kanon» med musikk og tekst av Anker Rasmussen. 
 
«Let it grow» 
Musikk og tekst er skrevet av Eric Clapton. Sangen er fra Clapton sitt album «461 
Ocean Boulevard» fra 1974. Clapton har, foruten å være soloartist, spilt i band som 
Yardbirds, Cream og Derek and The Dominos. Han har vunnet Grammy Awards 18 
ganger. Han har også stiftet rusklinikken Crossroads Center og gitarfestivalen 
Crossroads Guitar Festival. 
 
«Folketonen» 
Teksten og musikken er skrevet av Helge Stangnes og Ragnhild Furebotten. 
Sangen ble første gang utgitt på albumet «Hjertebank» med gruppa Hekla 
Stålstrenga i 2014. Dette er ei gruppe som spiller folkemusikk/folkrock basert på 
nordnorsk tradisjonsmusikk. 
 
«Cuando Cuando Cuando» 
Musikken er skrevet av Tony Renis og originalteksten er skrevet av Alberto Testa. 
Sangen ble første gang utgitt i 1962 og var med i San Remo Music Festival 
(forløperen til Melodi Grand Prix). Det ble også utgitt en norsk versjon samme år 
med sangeren Jan Høiland. Denne versjonen er med salsabandet Mambo 
Comapñeros og TrondheimSolistene og fra albumet «Clasicos Recuerdos» (2016). 
 
«Starte på nytt» 
Teksten og musikken er skrevet av Hogne Moe og kom ut på lydboka «Frøken Kråkes 
Dyreorkester» i 2016. Moe har tidligere skrevet bl.a. «Jonas i jungelen» og «Jonas 
nesten skolegutt». Han er nå ansatt som kunstnerisk leder for Prøysenhuset og 
Prøysen-festivalen. 
 
«You can’t stop the beat» 
Musikken er skrevet av Marc Shaiman, og teksten er skrevet av Scott Wittman. 
Sangen ble første gang framført i musikalen «Hairspray» i 2002. Sangen var også 
med i tv-serien «Glee» i 2011. Den kom ut på plata «Hairspray (Original Motion 
Picture Sountrack)» (2007). 
 
«Vigiheapmi» 
Teksten og musikken er av Ulla Pirttijärvi. Hun blir ofte omtalt som en av de fremste 
artistene i Sápmi, og hun har utviklet en egen stil hvor hun blander tradisjonelle 
musikalske element i egne låter. Hun har jobbet mye sammen med Frode Fjellheim, 
som har produsert to av hennes utgivelser. 
 
«Side 9-piken» 
Teksten og musikken er skrevet av dansken Anders Klode. Den norske oversettelsen 
er ved Ragnhild Skille. Sangen ble utgitt på cd i 2006 med Vikåsen skole. 



«Nå står tiden stille» 
Musikken er skrevet av Sigvart Dagsland, Gulleiv Wee og Rune Stray, og teksten er 
skrevet av Dagsland og Mike McGurk. Sangen ble første gang utgitt på Dagslands 
album «Hjemmefra» (2003). Dagsland har utgitt 20 soloalbum og solgt mer enn 500 
000 plater. Han vant Spellemannprisen i klassen pop i 1990. 
 
«Will you be there» 
Teksten og musikken er skrevet av Michel Jackson. Sangen ble første gang utgitt på 
hans album «Dangerous» i 1991. Jackson hadde en eventyrlig artistkarriere, som 
startet med familiebandet Jackson 5, hvor han var med fra 1964, bare seks år 
gammel. Han var en av de største artister som noen gang har levd. 
 
«Kilele Awo» 
Dette er en tradisjonell sang fra Tanzania. Sangen er å finne i musikklærerverket 
«Tempo 10» på Cappelen forlag, skrevet av Kai Lennert Johansen og Fridtjof 
Hjertaas, utgitt i 2002. 
 
«Skratta med» 
Melodien er skrevet av John Lennon og Paul McCartney og het originalt «Eight days a 
week». Originalmelodien kom første gang ut på albumet «Beatles for sale» med The 
Beatles i 1964. 
 
«The Conquest of paradise» 
Musikken og teksten er skrevet av grekeren Evangelos Odysseas Papathanassiou 
(artistnavn: Vangelis). Melodien ble skrevet til filmen «1942: Conquest of Paradise» i 
1992. Vangelis har skrevet filmmusikk til bl.a. filmene «Chariots of fire» - som han 
fikk en Oscar for – og «Blade runner». Han har også gitt ut flere album sammen med 
sangeren Jon Andersen fra gruppa Yes, under navnet Jon & Vangelis. 
 
«Think (Freedom)» 
Musikken og teksten er skrevet av Teddy White og Aretha Franklin, som var gift på 
denne tiden. Sangen kom ut på albumet «Aretha Now» i 1968. Sangen fikk et nytt 
oppsving da Franklin sang den i filmen «Blues Brothers» (1980). Franklin gjorde også 
en nyinnspilling av låta i 1989. 
 
«1. klasse» 
Musikken og teksten er skrevet av Gustav Lorentzen. Sangen ble første gang framført 
på NRK i barne-tv-serien «1.klasse», hvor Lorentzen var programleder. Sangen kom 
også ut på albumet «1.klasse» i 1994. TV-serien gikk tre sesonger i perioden 1992-94 
og denne sangen var seriens kjenningsmelodi. Gustav Lorentzen er mest kjent som 
Ludvigsen i duoen Knutsen & Ludvigsen.  


