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Du går aldri alene 
Tekst og musikk er skrevet av Kjetil Indregaard og Sindre Hotvedt og kommer fra NRK sin 
adventskalender ”Kristianias magiske tivoliteater” som ble vist første gang på NRK Super i 
2021. Serien ble nominert til Gullruten i klassen beste dramaserie i 2022. 
 
Når snøen smelter 
Tekst og musikk er skrevet av Astrid Smeplass (Astrid S) og Carl-Viktor Guttormsen og 
kommer fra nyinnspillingen av julefilmen ”3 nøtter for Askepott”. Denne filmen kom ut i 
november, 2021, og Astrid S spiller også hovedrollen i filmen. 
 
 
Ballongvisa 
Teksten er skrevet av Trond Brænne (1953-2013) og musikken av Geir Holmsen. Sangen er 
med på albumet ”Væla omkring” med May Britt Andersen og Kringkastingsorkesteret, som kom 
ut i 2015. Sangen fikk en renessanse når datteren av Andersen og Holmsen, Daniela Reyes 
spilte den på TV-serien ”Hver gang vi møtes” i 2022. 
 
Dyrevise 
Tekst og musikk er skrevet av Gustav Lorentzen og Øystein Dolmen, bedre kjent som duoen 
”Knutsen og Ludvigsen”. Sangen ble første gang utgitt på Knutsen og Ludvigsen-albumet 
”Brunost no igjæn” fra 1972. Den ble også brukt i en nyinnspilling i animasjonsfilmen ”Knudsen 
og Ludvigsen2 – Det store dyret” som kom ut i 2020. Her er det John Brungot og Hermann 
Sabado som gir stemmer til de to hovedkarakterene. 
 
Frøken Kråkes Dyreskoleorkester 
Teksten og musikken er skrevet av Hogne Moe og ble utgitt på albumet ”Frøken Kråkes 
Dyreskoleorkester” i 2016. Moe er ellers kjent for utgivelser som ”Jonas i jungelen” og ”Jonas 
nesten skolegutt”, og som kunstnerisk leder for Prøysenhuset. 
 
Valborg oh, oh, yeah, yeah 
Teksten er skrevet av skuespilleren, regissøren og manusforfatteren Arne Lindtner Næss, og 
musikken er skrevet av musikeren, plateprodusenten og komponisten Svein Gundersen. Han 
spilte i bandet ”Aunt Mary” fra 1969-2012. 
Sangen er skrevet til albumet ”Olsenbanden Jr på rocker’n” som kom ut i 2015. 
 
 
Teddybjørnens vise 
Tekst og musikk er skrevet av Alf Prøysen (1914-1970). Sangen ble først innspilt av Alf 
Prøysen med orkester i 1950, og ble utgitt i bokform i ”Teddybjørnen og andre viser” i 1951. 
Andre som har utgitt denne sangen er Hanne Krogh og Katia Cardinal, mens versjonen på Kor 
Arti likner mest på Bjørn Eidsvold sin versjon fra albumet ”Kvirre virre vitt” fra 1997.  
 
When I Grow Up 
Teksten og musikken er skrevet av australieren Tim Minchin til musikalen ”Mathilda” fra 2010. 
Musikalen er basert på barne-novellen ”Mathilda” av Ronald Dahl (1916-1990) fra 1988. 
Musikalen ble satt opp på West End i 2011 og på Broadway i 2013. En Netflix filmversjon er 
planlagt utgitt i desember 2022. 
 



Under månen 
Tekst og melodi er skrevet av Arvid Falch, Christian Engebretsen og Kari Tinnen til 
julekalenderen ”Den unge Fleksnes” som ble vist første gang på TV Norge i 2010. Sangen ble 
også utgitt på musikkalbumet ”Den unge Fleksnes – En drøm om jul” samme år. 
 
Du kan bli det du vil 
Tekst og musikk er skrevet av låtskriver, tekstforfatter og jazzsanger Sheila Simmenes fra 
Bergen.  Sangen ble utgitt på albumet ”Krokodille i baksetet” med trioen ”Du og jeg og vi 2-3-4” 
i 2017. Trioen består av Ellen Brekken, Julie Falkevik Tungevåg og Elisabeth Mørland Nesset 
som har spesialisert seg på barnemusikk og familie-show. 
 
I Still Haven’t Found What I’m Looking For 
Tekst og musikk er skrevet av Adam Clayton, Bono (Paul David Hewson), The Edge (David 
Howell Evans) og Larry Mullen Jr. Disse fire musikerne utgjør det verdenskjente irske 
rockebandet ”U2”. Sangen ble første gang utgitt av ”U2” på single i 1987, og senere på 
albumet ”The Joshua Tree” fra samme år. Bandet oppsto i Dublin i 1976 og spiller fortsatt i 
2022. 
 
 
Don’t Feel Like Crying 
Tekst og musikk er skrevet av Sigrid Solbakk Raabe (Sigrid), Oscar Holter og Emily Warren. 
Den ble utgitt på single med Sigrid i 2019, og senere på debut-albumet hennes ”Sucker Punch” 
samme år. Hun har gjort stor suksess og var bl.a. med på TV-showet ”The Late Show with 
Stephen Colbert” i 2019. 
 
Golden Ticket 
Tekst og musikk er skrevet av Ingrid Helene Håvik. Hun er hovedpersonen i gruppa 
”Highasakite”, som i dag består av henne og Trond Bersu. Sangen ble utgitt på gruppens tredje 
album ” Champ Echo”, som kom ut i 2016. For dette albumet ble de kåret til årets spellemann i 
klassen popgruppe. I 2019 ga de ut sitt fjerde album ”Uranium Heart”. 
 
Roar 
Tekst og musikk er skrevet av Katy Perry, Luckasz Gottwald, Max Martin, Bonnie McKee og 
Henry Walter. Sangen kom ut første gang som single i 2013 med den amerikanske sangeren 
Katy Perry, og var senere med på hennes fjerde studioalbum, ”Prism” samme år. Sangen ble 
nominert til ”Song Of The Year” og ”Best Pop Solo Performance” under Grammy Awards i 
2014. 
 
 
Apas sang 
Tekst og musikk er skrevet av Mads Louise Hauge og Carl Christian Hamre. Sangen kommer 
fra animasjonsserien ”Vennebyen” som ble vist på TV2 i 2010. Serien er skapt av politimannen 
Carl Christian Hamre og er en av de mest på kostede barneseriene som er produsert i Norge. 
Den er blitt solgt til mer enn 180 land. 
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